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ABSTRACT

This study has explored the possibility to implement a wireless communication system in an oven 
environment. For this exploration a wireless measurement system for temperature have been 
constructed. The technology of use is a radio communication system with the standard IEEE 
802.15.4. The high temperature in the oven environment is kept down at the electronic by using an 
enclosure. The enclosure material that have been examined is a ceramic layer and a fibreglass 
layer.

The result of this study shows that the quality of the radio communication for the tested enclosure 
is expected to be good for temperatures up to 200 degrees. For the test cases the relation between
the radio module’s positioning is more important than the increase of temperature and the use of 
an enclosure.

SAMMANFATTNING

Denna studie har undersökt möjligheten att implementera ett trådlöst kommunikationssystem i en 
ugnsmiljö. Den trådlösa kommunikationstekniken som har använts är av standarden IEEE 
802.15.4. För denna undersökning har ett trådlöst mätsystem för temperatur konstruerats. För att 
hålla nere temperaturen på detta mätsystem har kapslingsmaterialen keramik och glasull använts. 

Resultatet av mätningarna visar att kvalitén på radiokommunikationen kan förväntas vara god för 
de testade förhållande med kapsling och en temperatur upp till 200 grader. För de testade 
förhållandena i ugnsmiljön visar mätresultat att positionering är av större betydelse än 
värmeutvecklingen och kapslingen.
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1 INLEDNING

1.1 Introduktion

Denna rapport beskriver utförandet av en studie som handlar om radiokommunikation som utförts 
ifrån en ugnsmiljö. Fokuset på denna studie har varit hur olika fall kan påverka 
radiokommunikationen. Fallen har varierat baserat på bland annat temperatur, position och 
kapsling. 

Detta kapitel beskriver motivering, syfte, frågeställningar samt avgränsningarna för detta arbete.

1.2 Motivering

Syntronic har fått i uppdrag att skapa en temperaturmätningsapplikation till en besvärlig miljö upp 
till 1200 grader. Där ska temperaturmätning utföras på stål när det passerar en ugn. Denna 
temperaturmätning ska ske i realtid för att materialet ska få rätt materialegenskaper vid tillverkning.
Snabbare dataöverföring har varit något önskvärt för denna applikation. Den nuvarande 
dataöverföringen sker efter temperaturmätningsmodulen har kylts ner. Dataöverföringen utförs i 
nuläget med hjälp av inkopplandet av kabel. I detta sammanhang kommer detta examensarbete in 
i bilden, där trådlös kommunikation från en ugnsmiljö med en hög temperatur är av intresse att 
studera. En kapsling är också önskvärd för att hålla nere temperaturen på elektroniken för ett 
sådant system. Detta gör att denna kapsling inte får påverka radiokommunikationen så att korrekt 
data inte kan överföras.
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1.3 Syfte

Huvudsakliga syftet är att undersöka möjligheten att implementera ett radiokommunikationssystem
i en ugnsmiljö och hur det eventuellt kommer påverka radiokommunikationen.  

För att kunna implementera ett elektroniskt system i en ugnsmiljö med högre temperaturer har en 
eventuell kapsling varit önskvärd att studera. Problemet är att många material kan komma att 
dämpa den skickade radiosignalen mycket, därför är det av intresse att studera en kapsling av ett 
material som inte dämpar signalen så mycket. 

Om ett eventuellt system har en förändrad position under arbetsförloppet är det intressant att 
studera eventuell påverkan av position därav behandlar detta examensarbete positionens 
betydelse på radiokommunikationen.

Syftet med examensarbetet är även att undersöka hur en eventuell temperatursökning kan komma
att påverka radiokommunikationen. Därav är det intressant att studera kapslingens förändrade 
egenskaper baserat på temperatur och hur en ökad temperatur omgivningstemperatur påverkar 
radiokommunikationens kvalité.

Kunskap om radiokommunikationsmoduler är i detta fall även intressant, då en eventuell dämpning
av radiosignalens styrka ifrån den miljön den ska implementeras eventuellt skulle kunna 
kompenseras med en högpresterande radiomodul. 

1.4 Frågeställningar

Följande frågeställningar är konstruerade för att ta reda på hur olika faktorer kan ha en påverkan 
på radiokommunikationen. Frågeställningarna är baserade på olika faktorer som kan tänkas 
intressanta för radiokommunikation ifrån en ugnsmiljö.

 Hur kan man implementera ett radiokommunikationssystem för dataöverföring från en 
ugnsmiljö till en mottagarenhet utanför ugnsmiljön?

 Hur påverkar en ökad omgivningstemperatur runt elektroniken radiokommunikation?

 Hur påverkas radiokommunikationen av en förändrad positionering gällande förhållandet 
mellan de båda radiomodulerna?

 Hur påverkar en eventuell kapsling radiokommunikationen?

Dessa frågeställningar har försökts besvaras genom ett antal tester som är baserade på 
frågeställningarna. 
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1.5 Avgränsningar

Mätningar i ugnsmiljö har begränsats till 200 grader. Motiveringen för detta är dels att det är svårt 
att få tillgång till en ugn som når 1200 grader Celsius, men även för att kapslingen i ett sådant fall 
måste kunna isolera elektroniken från den yttre värmen, vilket ses som orimligt i detta 
examensarbete. Anledningen att detta ses som orimligt är på grund av att detta examensarbete 
inte har kapsling som huvudområde, då detta inte är mitt ämnesområde. Fokus ligger som enligt 
frågeställningarna istället inom radiokommunikation.

En annan avgränsning är låga krav på absoluta temperaturmätningsprecisionen. Det intressanta 
att titta på är radiokommunikationen med en förändrad temperatur, vilket innebär att några grader 
offset inte spelar så stor roll. Om en eventuell offset är önskvärd att justera finns denna möjlighet 
att utföra i efterhand. Gällande temperaturen så har det inte funnits tillgång till en termometer som 
kan visa 200 grader, därför har värdet på temperaturmätningen inte kalibrerats för temperaturer 
över 100 grader. 

Denna studie undersöker inte trådlösa kommunikationsmetoder utöver radiokommunikation. 

För att avgöra hur radiokommunikationen påverkas baserat på de olika frågeställningarna, så har 
arbetet avgränsats till att enbart fokusera på två faktorer för att bedöma detta. Dessa är receiver 
signal strength indicator (RSSI) och andel paketförluster. Anledningen till att dessa parametrar har 
används är för att dessa parametrar går att mäta med många av de existerande radiomodulerna, 
eftersom det ofta finns en inbyggd funktion som uppmäter ett värde på RSSI. En enklare 
beskrivning på RSSI är en indikator för mottagen signalstyrka. 

Mätning av RSSI har begränsats till radiomodulen inkopplad i datorn (PC:n). Detta eftersom det 
intressanta är att möjliggöra sändning av temperatursvärden ifrån en ugnsmiljö.
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2 TEORI

2.1 Introduktion

Teoridelen behandlar till största del radiokommunikation, men även grundläggande teori angående 
temperaturmätning. 

Centrala delar som grundläggande antennteori, radiomoduls-parametrar och digital modulation tas 
upp för att ge läsaren kunskap om vad som kan komma att påverka kvalitén på radioöverföringen. 
För de utförda testerna kan delen som behandlar radiokommunikationsförluster vara intressant då 
dessa förluster eventuellt kan komma att påverka radiokommunikationens kvalité.

Teoridelen tar även upp relaterade studier som undersökt hur en temperaturökning påverkar 
receiver signal strength indicator (RSSI). Ett kortare stycke om kapsling finns med för att få en 
inblick hur de materiella egenskaperna kan komma att påverkas av en ökad temperatur, detta för 
att vissa materiella egenskaper kan kopplas till radiokommunikationsförluster. 

En stor del av teorikapitlet tar även upp relevant teori för att kunna skapa ett system för att besvara
de ställda frågeställningarna. Därför är teori om radiomoduler, antenn och temperaturmätning 
viktigt. Temperaturmätningskapitlet innehåller formler för att möjliggöra att rätt temperatur fås vid 
temperaturmätningen enligt den utförda metoden. 
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2.2  Friis transmissions ekvation

Radiotransmissionen för en öppen yta i vakuum kan beskrivas enligt Friis transmissions ekvation 

pr
pt

=
A r A t

d2 λ2
(1)

där

pr = effekt tillgängligt i mottagarantennens utgångsterminal
pt = effekt infört i sändarantennens ingångsterminal
Ar = effektiva arean för mottagarantennen 
A t = effektiva arean för sändarantennen
d  = avståndet mellan mottagarantenn och sändarantenn
λ  = våglängd

Friis transmissions ekvation är förenklad och tar inte hänsyn till eventuella förluster. Denna 
ekvation är dock en bra utgångspunkt. Det viktigaste att notera med Friis transmissionsformel är 
att avståndet mellan mottagarantennen och sändarantennen kommer minska den tillgängliga 
effekten i mottagarantennens utgångsterminal. [1] 

Den effektiva arean innebär den area runt en antenn där maximal signalstyrka kan uppnås. Den 
effektiva arean varierar mellan olika antenntyper. [2]

2.3 Transmissionsförluster

För denna studie är transmissionsförluster en viktig del för att få förståelse för hur 
radiokommunikation genom material och i omgivningen fungerar. Detta för att kunna besvara 
ställda frågeställningar. Dessa transmissionsförluster ger upphov till en dämpning av den mottagna
signalstyrkan.

För en penetrering av radiovågor genom ett solitt medium är de huvudsakliga 
transmissionsförlusterna på grund av reflektioner som uppstår när en radiovåg träffar mediet och 
dämpningen som sker när radiovågen penetrerar genom materialet.
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2.3.1 Dämpning

De materiella egenskaper som är av intresse för dämpningen som sker när en radiovåg penetrerar 
ett medium är:

 Konduktivitet 
 Dielektrisk konstant
 Relativ permeabilitet 

Konduktivitet kan förklaras som materialets förmåga att absorbera energi från den inkommande 
radiovågen i form av värme. Den dielektriska konstanten motsvarar ett mediums relativa 
permittivitet. Relativ permeabilitet är en magnetisk egenskap hos ett material. 

Dämpningkonstanten är ett värde på hur mycket en radiosignals amplitud kommer dämpas. För ett
högkonduktivt medium som inte är magnetiskt brukar dämpningskonstanten beskrivas med 
ekvationen nedan.

α=√
ωσμ0
2

(2)

där

α =  dämpningkonstanten
μ0 = relativa permabiliteten
σ = konduktivitet hos det material som radiovågen penetrerar
ω =  2π f
f = frekvensen på den inkommande vågen

Dämpningskonstanten brukar uttryckas i dBm-1 men i ekvationen ovan är den uttryckt i nepers per 
meter (Npm-1). Följande samband mellan decibel-milliwatt (dBm) och Npm kan göras:

dBm−1
=8.686Npm−1 (3)

Vanligtvis har dock ett medium både en viss konduktivitet och ett värde på den dielektriska 
konstanten. Om ett medium skulle ha en konduktivitet som är noll räknas mediet som förlustlöst 
det vill säga ingen dämpning på grund av mediet kommer uppstå. Ofta brukar dielektriska och 
konduktiva medium definieras enligt nedanstående formler. 

σ
ωϵ≫1  Mediet räknas som en konduktor (4)

σ
ωϵ≪1 Mediet räknas som ett dielektriskt medium (5)
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För dielektriska medium som inte räknas som konduktiva brukar förluster av energi i mediet 
beskrivas med en förlust tangent enligt:

tan δ=ϵ
' '

ϵ
' (6)

där

tan δ = förlusttangenten

ϵ
' ' och ϵ

'  är relaterade till den komplexa dielektriska konstanten där ϵ
' motsvarar den  

komplexa dielektriska konstantens reella del som ofta brukar benämnas just dielektrisk konstant, 
medan ϵ

' ' är den komplexa dielektriska konstantens imaginära del som är relaterad till mediets 
konduktivitet. Värt att notera är också att förlusttangenten är baserad på frekvensen på radiovågen
som penetrerar. [2]

2.3.2 Reflektion och skingring

Reflektion kan uppstå när en radiovåg når ett annats mediums yta. Reflektion brukar ofta beskrivas
med en reflektionskoefficient. Den kan definieras som den andelen av den våg som når ytan som 
reflekteras. Reflektionskoefficienten varierar mellan vinkelrät polarisation och parallell polarisation. 
Vinkelrät polarisation innebär att det elektriska fältet är vinkelrätt gentemot det så kallade 
infallsplanet medan parallell polarisation innebär att det elektriska fältet är parallellt gentemot 
infallsplanet. Reflektionskoefficienten för den parallella polarisationen beskrivs enligt ekvationen 

ρ1=
Z2cos θi−Z1cosθt

Z2cos θi+Z1 cosθt

(7)

medan reflektionskonstanten för den vinkelräta polarisationen beskrivs enligt ekvationen 

ρ2=
Z2cos θi−Z1cosθt

Z1cos θi+Z2 cosθt

(8)

där

Z1 och Z2 är vågimpedanserna för de olika medierna.
θi = vinkeln för den inkommande vågen
θt = vinkeln för vågen som går igenom mediet
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För de fall där reflektionskoefficienten blir -1 sker en fasförskjutning på 180 grader. 

För icke magnetiska medium kan vågimpedansen definieras som följande:

Z=
jωμ0
γ (9)

där

γ = propageringskonstanten

propageringskonstanten är en komplex konstant där dämpningskonstanten är dess reella del och 
dess imaginära del är en faskonstanten. I fallet för penetrering genom material med låg 
konduktivitet och stor dielektrisk konstant, kan reflektion vara en större faktor för förluster av 
signalstyrka än den dämpning som sker i själva materialet. [2]

I vissa fall kan reflektionerna ske på ett oförutsägbart vis. Detta fenomen kallas skingring och kan 
exempelvis uppstå när en radiovåg träffar ett objekt med ojämn yta eller på grund av damm i luften
[3]. Exempel på hur detta kan se ut kan ses i Figur 2.1.

Figur 2.1. Exempel på hur radiovågor kan reflekteras när de når en ojämn yta.

För att avgöra om det finns potential att skingring uppstår på en yta brukar det så kallade Rayleigh 
kriteriet användas för att avgöra om en yta är jämn eller ojämn. Rayleigh kriteriet är ett villkor och 
om det uppfylls kan ytan antas vara jämn. Rayleigh kriteriet beskrivs med ekvationen nedan. [2]

h< λ
8cos θ (10)
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där

θ = vinkeln på den infallande vågen gentemot normalen 
λ = vågens våglängd
h = höjdvariationen på ytan

2.3.3 Diffraktion

Diffraktion är en brytning av radiosignalen runt ett objekt. För att diffraktion ska uppstå måste vissa 
tillstånd vara uppfyllda baserat på en rad faktorer, som exempelvis storlek, form och material på 
objektet samt radiovågornas karaktäristik [3]. Exempel på detta fenomen kan ses i Figur 2.2. 

Figur 2.2. Exempel på fenomenet diffraktion, där det grå objektet föreställer ett föremål och de
svarta ränderna motsvara radiovågorna. Radiovågorna rör sig i den riktning som pilarna visar.

I Figur 2.2 kan det ses att radiovågorna kommer röra sig åt andra riktningar än det ursprungliga 
runt detta föremål. Detta är enligt Huygens princip som innebär att varje punkt på en vågfront kan 
uppfattas som en isotropisk radiator, dvs. en sfärisk utstrålning. [2]

2.3.4 Refraktion

När en radiovågssignal penetrerar ett material eller ämne med ett annat refraktionsindex sker 
refraktion. Detta innebär att signalen bryts. Figur 2.3 illustrerar ett exempel på hur refraktion kan 
påverka radiosignalen. [3]
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Figur 2.3. Exempel på hur radiovågor kan brytas när de penetrerar ett material med annat
brytningsindex.

Om refraktionsindexen är givna kan brytningsvinkeln räknas ut med hjälp av Sneels lag

N1∗sinθ1=N2∗sinθ2 (11)

Där θ1 och θ2 motsvarar vinklarna som exemplet i Figur 2.3 visar. N1 och N2 motsvarar 
brytningsindexet för ämnet. Enligt fallet i Figur 2.3 skulle N1 motsvara luft och N2  skulle motsvara 
material. [2]

2.3.5 Multipath

Multipath är ett fenomen som kan uppstå vid radiokommunikation. Detta innebär att radiosignalen 
når mottagarantenn genom två eller flera olika vägar. Exempel kan ses i Figur 2.4 nedan.

Figur 2.4. Radiovågor når mottagarenheten genom två olika vägar, därav uppstår fenomenet
multipath.
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Uppkomsten av multipath fenomenet kan bero på exempelvis refraktion och reflektion för inomhus 
miljö. Vid ett fall där radiovågorna når mottagarantennen genom två olika vägar och de två vågorna
inte har samma fas kommer det ske en minskad mottagen signalstyrka, medan ett fall där de båda 
radiovågorna sammansätts i samma fas innan de når mottagaren istället kommer förstärka den 
mottagna signalstyrkan. I fall där det finns variation i rörelse på objekt som det sker exempelvis 
refraktion eller reflektion på som skapar multipath fenomenet uppstår så kallat tidsvarierande 
fading. Detta innebär en varierad mottagen signalstyrka beroende av tiden. 

Olika lösningar brukar appliceras om fading skulle vara ett problem av signifikans. Exempel på 
lösningar är:

 Tidsdiversitet, innebär att signalen repeteras. Detta innebär dock att datahastigheten halve-
ras.

 Rumsdiversitet, innebär att man använder två antenner på olika höjd vilket möjliggör att 
chansen att en av dessa tar emot en stark signal. Denna lösning påverkar inte datahastig-
heten.

 Frekvens diversitet, innebär att man använder två olika uppsättningar av radiomoduler med
olika frekvensanvändning, men skickar samma information. Detta ger en hög chans att nå-
gon av dessa mottagare tar emot en signal med hög styrka. [2]

Multipath är något som visat sig ha stor påverkan på RSSI. Detta har visat sig i till exempel försök 
där man utvärderar RSSI som längdindikator. Det visar sig att RSSI inte är en bra längdindikator 
eftersom RSSI varierar mycket beroende på den omgivande miljön. [4]

2.4 Antennteori

Inom radiokommunikation är det viktigt att välja rätt antenn för att upprätthålla en stabil 
transmission. Antenner brukar delas in i två huvudtyper baserat på dess strålningsmönster. Dessa 
är:

 Omnidirektionell

Den omnidirektionella antennen avger lika mycket strålning i alla vinklar på det horisontella planet. 
Stålningsmönstret kan dock variera sett till hur mycket den strålar horisontellt och vertikalt sett.

 Riktad antenn

Den riktade antennen strålar extra mycket i en viss riktning, vilket innebär en ökad förstärkning i 
dess riktning. [2]

Gällande prestandan på en antenn finns det många faktorer som påverkar detta. Vissa kan vara 
mer relevanta en andra. Några exempel på parametrar är strålningsmönster, densitet på 
strålningsstyrka, strålnings intensitet, förstärkning, effektivitet, bandbredd, polarisation, impedans 
och strålningsresistans. [5]
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2.4.1 Strålningsmönster

Strålningsmönster brukar beskrivas med ett tredimensionellt plan. Vilken typ av antenn man 
använder kommer påverka hur detta mönster ser ut.

I vissa fall kan strålningen ha flera så kallade lobar, framförallt riktade antenner. Strålningsmönstret
har då en huvudlob där den utstrålar mest. Dessa antenner brukar även ha nollpunkter åt en viss 
riktning, vilket innebär att strålningen är i princip lika med noll vid en sådan punkt. I vissa fall 
förekommer även sidolobar samt baklobar. I Figur 2.5 kan några olika typer av antenners strålning 
ses. Vissa av dessa har sidolobar och baklobar. [5] 

Figur 2.5. Strålningsmönster för olika antenntyper.
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2.4.2 Antennförstärkning

En av de vanligaste parametrarna som används för att beskriva prestanda för en antenn är 
antennförstärkning. Vid val av antenn brukar antennförstärkning ofta uttryckas i enheten decibel-
isotrop (dBi). Denna enhet utgår ifrån den så kallade isotropa antennen, som utstrålar lika mycket i 
alla riktningar. Definitionen på en antenns förstärkning baseras på enheten dBi och kan beskrivas 
som en antenns förmåga att koncentrera utstrålningen i en viss riktning relativt till en isotrop 
antenn. Detta innebär att en riktad antenn kommer ha en högre förstärkning jämfört med en antenn
som har en jämn spridning av utstrålningen. 

Antennförstärkningen har ett samband med en antenns effektiva area. Enligt Frii's ekvation som 
nämnts tidigare är den effektiva arean för mottagande och sändande antenn sammanhängande 
med hur mycket effekt som ges i ut-terminalen för mottagaren. Sambandet kan förklaras enligt 
ekvationen nedan. [2]

A=
λ2G
4 π

m2 (12)

där

G = antennförstärkning
A = effektiva arean

2.4.3 Polarisering

Ett viktigt villkor för att upprätthålla en kvalitativ radiokommunikation är att både mottagare och 
sändare har samma polarisation. Antenners polarisering brukar delas upp i tre kategorier. Dessa är
horisontellt polariserade som innebär att radiovågorna rör sig linjärt upp och ned, vertikalt 
polariserade som innebär att radiovågorna rör sig linjärt höger och vänster samt cirkulär 
polariserade som innebär att radiovågorna rör sig cirkulärt. Den cirkulära polarisationen kan liknas 
en cylindrisk fjäder. [5]

Om man nu skulle använda en horisontellt polariserad antenn som sändare och en vertikalt 
polariserad antenn som mottagare skulle detta teoretisk sett dämpa den mottagna signalen 
oändligt mycket. Däremot om man använder en horisontell eller vertikal sändare med en cirkulärt 
polariserad antenn kommer dämpningen på den mottagna signalen teoretiskt förändras med –3 
dBm. [6]
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2.4.4 Antennbrus

Brus i antennen är något som brukar beskrivas för mottagarantennen. Man brukar räkna med att 
bruset kommer påverka mottagarmodulens brussignal-förhållande, dvs. hur mycket brus det läggs 
på en inkommande radiosignal vid mottagarmodulen. Anledning till brus kan vara följande:

 Brus på grund av förlust av resistans i själva antennen
 Brus som antennen upptar från omgivningen

Brus från omgivningen beror på en varm kropp som avger en viss brusstyrka. För en kropp med 
oändlig konduktivitet kan brusstyrkan som kroppen avger beskrivas enligt 

P=ϵ kT ∆ f (13)

där

P = styrka på brus som avges
T = fysisk temperatur på kroppen
∆ f = bandbredd på bruset som avges
ε = emissivitet

Emissiviteten av ett material är dess förmåga att avge energi i form av värme. [5]

2.5 Parametrar för radiomoduler

Radiomoduler har vissa parametrar som kan vara hjälpmedel för att kunna bestämma prestandan 
på en radiomodul. Några av dessa tas upp nedan, dessa är sändareffekt, EIRP, Mottagen 
signalstyrka och mottagarens känslighet. För denna studie kan förståelsen om mottagen 
signalstyrka och mottagarens känslighet vara mest signifikant. Detta för att dessa begrepp har ett 
samband med RSSI som används för att bedöma hur bra kvalité det är på radiokommunikationen.

2.5.1 Sändareffekt och EIRP

Sändareffekt varierar mycket beroende på olika radiomoduler. Sändareffekt kan därför väljas för att
passa till det tänkta systemet.

Sändareffekt brukar ofta beskrivas med milliwatt alternativt decibel-milliwatt (dBm). En lista på 
relationen samt ekvation på relationen mellan milliwatt och dBm beskrivs i Tabell 2.1.
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Tabell 2.1 Förhållande mellan mätenheterna dBm och mW.

dBm 0 1 2 5 7 10 15 18 20
mW 1 1.3 1.6 3.2 5 10 32 63 100

En bra tumregel när det gäller relationen mellan dBm och mW är att en förändring på 3 dBm 
innebär att sändarens effekt halveras alternativt dubbleras. 

För ett system med antenn brukar EIRP vara ett viktigt begrepp, då det tar hänsyn till 
antennförstärkningen samt de kabelförluster som antennen för med. EIRP står för Equivalent 
isotropically radiated power, vilket innebär den effekt som utstrålas om antennen skulle vara en 
isotropisk antenn.

EIRP=Sändareffekt (dBm)+Antennförstärkning (dBi)− Kabelförluster (dB ) (14)

Kabelförluster innebär förluster från den kabel som går från transmitter till antennen. Denna förlust 
är olika stor beroende på typ av kabel och även längd på kabeln. Desto längre kabeln är desto 
större är denna förlust.

På grund av att EIRP tar hänsyn till fler faktorer brukar denna enhet ofta användas för att 
specificera en radiosändares effekt. [6]

2.5.2 Mottagen signal styrka

I denna studie är mottagen signalstyrka av intresse, då förståelsen av detta är viktig för att förstå 
RSSI. Den mottagna signalstyrkan kan beskrivas med den simplifierade formeln: 

Mottagensignalstyrka=Sändareffekt+Antennförstärkning−Förluster (15)

Notera att formeln är baserat på storlekar uttryckta i decibel och bygger på Friis 
transmissionsformel, men med ett tillkommande av förluster. Några av de förluster som kan tänkas 
uppstå är nämnda i tidigare delen av teorikapitlet. [2]

För att uppmäta den mottagna signalstyrkan brukar radiomoduler ha en så kallad receiver signal 
strength indicator (RSSI). RSSI tillhandahåller ett approximerat värde på mottagen signalstyrka. 
Den brukar beskrivas med enheten dBm eller milliwatt. RSSI är tänkt att användas som ett relativt 
värde, det vill säga att den brukar användas för att mäta förändringar av signalstyrka. RSSI kan 
vara svårt att jämföra mellan olika tillverkare. En av anledningarna till detta är att algoritmen för att 
beräkna RSSI kan variera mellan de olika tillverkarna. [7]
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Digi international som är producent för den använda radiokommunikationsmodulen i denna studie 
definierar RSSI som ett mätvärde på den radiofrekventa energin upptäckt vid mottagarens 
antennport. Detta innebär att RSSI kan vara hög på grund av störningar och brus ifrån 
omgivningen. Det minsta värde RSSI kan visa motsvarar mottagarens känslighet, vilket innebär att 
värden lägre än detta inte kan visas. [8]

2.5.3 Mottagarens känslighet

En av de viktigaste parametrarna vid val av radiokommunikationsmodul för ett system är 
mottagarens känslighet. Denna känslighet kan mätas med olika parametrar. En vanlig parameter 
som brukar användas är minimum operational sensitivity (MOS) och definieras som den minsta 
signalstyrka vid ingången som behövs för att få ut den specifika signalen. [6] 

MOS=(S /N )mink T 0B (NF ) /G (16)

där

(S /N )min = minsta signalbrus-förhållande för att detektera en signal
NF  = Brusfaktor
k  = Boltzmann’s Constant = 1,38∗10− 23 Joule/K
T 0  = Absolut temperatur för mottagarens ingång (Kelvin) = 290K
B  = Mottagarens bandbredd (Hz)
G  = Antennförstärkning

Signalbrus-förhållandet menas med hur stor andel av signaleffekten som bruseffekten utgör. 

2.6 Regleringar kring radioanvändning

Vid ett val av radiomoduler kommer man upptäcka att olika radiomoduler använder olika 
frekvensband. Kring detta finns regleringar för vilka frekvensband som är tillåtna att använda. Det 
finns vissa frekvensband som är tillåtna för användning utan tillstånd, medan vissa frekvensband 
kräver tillstånd. Detta eftersom vissa frekvensband är upptagna för kommersiella tjänster för att 
undvika störningar inom dessa frekvensområden.

Några band som är tillgängliga för användning utan tillstånd är till exempel Industrial, Scientific and
Medical (ISM) banden. De är licensfria frekvensband tänkta för industri, forskning och medicin. 
Tillgängliga band inom ISM skiljer mellan olika länder på grund av nationella radiobestämmelser. 
[9]
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I listan nedan visas de frekvenser inom ISM-banden som är tillåtna i Sverige:

 13553 – 13567 kHz
 26957 – 27283 kHz
 40,66 – 40,7 MHz
 2400 – 2483,5 Mhz
 5,725 – 5,875 Ghz
 24 – 24,25 Ghz 

Det finns även andra frekvensområden som är tillåtna för användning för olika ändamål. En mer ut-
förlig beskrivning kring detta kan hittas i: Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2011:2) 
om den svenska frekvensplanen. [10]

Regleringar finns även kring maximal effekt för en radiosändare. För frekvensbandet 2 400,0–2 
483,5 MHz är den maximalt tillåtna effekt 100 mW alternativt 20 dBm (baserat på EIRP). [11]

2.7 Digital modulation

För att kunna representera data via radiovågor används så kallad digital modulation. 
Modulationstekniken varierar mellan olika typer av radiomoduler. 

Det som utförs för att få in data i radiovågor är att man låter en signal innehålla data representerat 
av ett och noll baserat på signalens karaktäristik. 

Basbandsmodulation är en modulation som ofta används vid kommunikation vid korta avstånd. Vid
denna modulation låter man fyrkantsvågor representera digital information. 

En annan modulation är bandpass modulation. Detta innebär att de digitala data ändrar en 
sinuskurvas parametrar. De parametrar som kan varieras är amplitud, fas och frekvens. De mest 
grundläggande metoderna för detta kallas frequency shift keying (FSK), amplitude shift keying 
(ASK) och phase shift keying (PSK).

Vid ASK kan fallet vara att vid en representation för etta så är en sinuskurva aktiverad och för nolla
är kurvans amplitud noll.

Exempel på PSK är att en etta representeras av en sinusvåg med fasen 0 grader och en nolla 
representeras av fasen 180 grader. Det beskrivna exemplet kan även kallas Binary phase shift 
keying (BPSK). Vid ett annat fall av PSK är fasförändringen istället 90 grader, detta kallas 
Quadrature phase shift keying (QPSK) och innebär att man kan representera två bitar med samma
bandbredd. 

Vid FSK skickas en högre frekvens för etta och en lägre frekvens för nolla. [12]
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2.8 Spread spectrum

Både Bluetooth och Zigbee använder en teknik så kallad Spread spectrum. Denna teknik är en 
modulation av vågformen som medför att signalen använder större bandbredd än vad som behövs 
för att skicka den information som önskas. Syftet med Spread spectrum är att minska störningar 
från exempelvis omgivande radiosystem. Modulationen innebär att man skapar en pseudo 
slumpsignal som är en slumpmässigt skapad signal, men är känd för både mottagare och sändare.
När signalen når mottagaren används en kopia av pseudo-slumptalet och signalen återfår sitt 
ursprungliga tillstånd. Två vanliga Spread spectrum metoder är Frequency-hopping spread 
spectrum (FHSS) och Direct-sequence spread spectrum (DSSS).

DSSS skiftar fasen av signalen med pseudo slumpsignalen. Tekniken är beroende av en så kallad 
pseudo-slump-brus (PN) kod som alternerar mellan -1 och +1. PN koden är en slumpmässig kod 
som är känd för både sändare och mottagare. Denna PN kod läggs på datasignalen innan 
sändning. För att få tillbaka rätt data multipliceras denna PN kod bort vid demoduleringsfasen, 
vilken sker vid mottagareheten. [13]   

FHSS använder en pseudo-slump-kod som innehåller olika frekvenser som ”hoppas” emellan. 
Tiden mellan varje hopp är en känd tid, som i många fall är 100 ms. De frekvenser som hoppas 
emellan kan vara exempelvis 79 olika, som ligger inom ISM-bandet. [14]

2.9 Radiokommunikationsteknologier

För att kunna göra ett val av vad för radiomodul som bör användas för implementation i ett 
radiokommunikationssystem är kunskapen om vilka radiokommunikationsteknologier som finns 
tillgängliga nödvändig. Tre av de mest kommersiella standarder för radioöverföring är IEEE 802.11,
Bluetooth samt IEEE 802.15.4 som Zigbee bygger på. Där Wi-Fi bygger på standarden IEEE 
802.11. Wif-Fi har dock inte ansetts vara en passande radiokommunikationsteknologi för denna 
studie, detta eftersom att det visar sig att för låga datahastigheter är inte Wi-Fi bra sett till dess 
strömförbrukning [15]. 

Detta medför att för denna studie är IEEE 802.15.4/Zigbee och Bluetooth mer relevanta. Zigbee 
och Bluetooth använder båda frekvensområden inom ISM-bandet. Det finns även andra 
radiomoduler inom ISM-bandet som varierar ganska mycket i dess specifikationer, men som skulle 
kunna användas till de system där dess specifikationer är önskvärda. Både Zigbee och vissa 
Bluetoothmoduler kan tänkas vara önskvärda för det testsystem som används i denna studie.
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2.9.1 Bluetooth

Bluetooth skapades för att verka som en kabelersättare. Bluetooth använder sig av frekvensbandet
Industrial, Scientific and Medical (ISM). Frekvensbandet är 2.400–2,4835 GHz. 

Bluetoothmoduler har idag en stor variation av moduler med olika specifikationer. Idag finns det två
olika system av trådlösa bluetoothmoduler. Dessa är Basic Rate (BR) och Low Energy (LE), där LE
är en nyare typ med minskad strömförsörjning, lägre komplexitet men en lägre datahastighet. 
Basic Rate är ett system som utvecklats under längre tid där nya specifikationer har tillkommit. 

Enhanced Data Rate (EDR) och High Speed (HS) tillför specifikationerna till ett Basic Rate system 
för bland annat snabbare dataöverföring. Enhanced Data Rate använder pi/4 Rotated Differential 
Quaternary Phase Shift Keying (π/4-DQPSK) eller 8 phase Differential Phase Shift Keying 
(8DPSK) som modulation istället för en binär frekvensmodulation som används av Basic Rate 
system utan tillägget Enhanced Data Rate. Datahastigheten ökar från 1 mega-bit per sekund 
(Mb/s) för Basic Rate till 2 Mb/s eller 3 Mb/s med tillägget Enhanced Data Rate där 2 Mb/s gäller 
med modulationen π/4-DQPSK och 3 Mb/s för modulationen 8DPSK. Den nämnda datahastighet 
gäller om man inkluderar felhantering och systemhantering för modulen.

High Speed tillägget innebär att datahastigheten kan nå upp till 54 mega-byte per sekund. High 
Speed har som alternativ att använda överföring baserat på standarden 802.11 för att nå högre 
datahastigheter.

Bluetooth LE använder modulationen BPSK och stöder en bithastighet på 1 Mb/s. Basic Rate 
liksom Low Energy använder sig av en adaptiv FHSS teknik för att minska störningar. Att den är 
adaptiv menas att den undviker att använda sig av de frekvenser som används av andra störande 
enheter. Detta innebär att Bluetoothenheter inte upptar lika mycket störningar från andra statiska 
ISM-system, vilket innebär de system som inte använder sig av hoppningsteknik. Low Energy 
skiljer sig dock genom att använda 40 kanaler istället för 79 kanaler som Basic Rate använder för 
FHSS.

Bluetoothmoduler kan delas upp i klasser beroende på sändareffekten enligt Tabell 2.2. 

Tabell 2.2. Sändareffekt för Bluetoothklasserna 1,2 och 3.

Klass 1 2 3
Sändareffekt 100mW(20 dBm) 2.5mW(4 dBm) 1mW(0 dBm)

Vid användning av klass 1 är det krav på en adaptiv effekt-kontroll. Detta innebär att så låg styrka 
som möjligt för att upprätthålla den trådlösa kommunikationen används, vilket leder till minskad 
strömförsörjning samt mindre störningar till andra nätverk. [14]
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2.9.2 Zigbee

Inom Europa används frekvensområdena 2.4 GHz samt 868 MHz för Zigbee-moduler. 

Zigbee-moduler bygger på standarden IEEE 802.15.4. Syftet med denna standard är att erbjuda 
en trådlös kommunikation med låg datahastighet, låg komplexitet, låg kostnad och låg 
strömförbrukning. IEEE 802.15.4 använder DSSS som spread spectrum teknik för att minska 
störningar från omgivande radiovågor.

Exempel på funktioner som IEEE 802.15.4 erbjuder ses i listad nedan.

 Star or peer-to-peer operation.
 Unique 64-bit extended address or allocated 16-bit short address.
 Optional allocation of guaranteed time slots (GTSs).
 Carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA-CA) or ALOHA channel ac-

cess.
 Fully acknowledged protocol for transfer reliability.
 Low power consumption.
 Energy detection (ED).
 Link quality indication (LQI).

Notera att Zigbee-moduler inte nödvändigtvis använder sig av alla funktionaliteter som denna 
standard erbjuder. Arkitekturen på Zigbee illustreras i Figur 2.6.

Figur 2.6. Illustration av Zigbee’s arkitektur.

IEEE 802.15.4 definierar lagrarna kallade physical layer (PHY) och medium access control (MAC). 
PHY hanterar och innehåller radiosändaren medan MAC bland annat styr åtkomsten till PHY 
lagret. Zigbee layer är det specifika lagret som Zigbee-enheter använder sig av. Det vill säga det 
tillhör inte IEEE 802.15.4 standarden. Zigbee-layer innehåller nätverks konfigurationer, 
manipulation, meddelandes operationsföljd samt ett applikationslager. En noterbar funktion som 
finns i Zigbee layer är den funktion som ger stöd för mesh nätverk. [16]
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Zigbee-apparaterna kan delas upp i tre typer av noder:

• Coordinator: Alla kommunikationssystem som använder sig av Zigbee måste ha en Coordi-
nator i systemet. Denna typ av nod kontrollerar systemet och har möjlighet att lagra infor-
mation om nätverket inklusive säkerhetsnycklar.

• Router: Vidarebefodrar data från andra noder.

• End-Device: Kan inte vidarebefodra data. Kräver låg effekt för att drivas på grund av att den
sover då data inte skickas. [17]

2.10 X-CTU

X-CTU är en Windowsbaserad programvara som är designad för att interagera med firmware 
filerna på Digi’s Radiomoduler. Denna mjukvara möjliggör även en funktion så kallad ”Range test” 
vilken möjliggör för användaren att se RSSI för mottaget paket samt en kontroll på paketförluster 
där ett förvalt paket på 32 bytes skickas till den externa modulen, därefter skickar den externa 
enheten tillbaka detta paket och om paketet inte kommer tillbaka inom en viss inställd tid, så 
registrerar testet en paketförlust. [18]

2.11 RSSI och temperatur

Det finns en del liknande studier som använt RSSI för att bedöma temperaturens påverkan på 
radiokommunikationen. Som nämnts innan är RSSI dock något som är svårt att jämföra mellan 
olika tillverkare av radiomoduler. 

Enligt en studie påvisas att mottagen signalstyrka är linjärt beroende av temperaturen. Resultatet 
av experimenten visade att utgångstyrkan från sändaren minskade med 4-5 dBm, medan 
mottagarens ingångsstyrka minskade med cirka 3 dBm för en temperaturökning från 25 grader till 
65 grader vid radiomodulerna. Beroendet mellan den totala förlusten beroende av temperaturer 
beskrevs baserat på utförda experiment enligt formeln nedan:

T L (T )=0.1996 (T −25 )dBm (17)

I deras studie använder de sig av radiomodul CC2420 som är baserad på standarden IEEE 
802.15.4. [19]
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2.12 Temperaturmätning

För att kunna utföra en temperaturmätning med hjälp av platinagivare krävs teori om detta. 
Callendar–Van Dusens ekvation är nödvändig för att kunna räkna ut temperaturutveckling baserat 
på resistansutveckling. Ekvationen används för resistansgivare av platina. Den kan beskrivas 
enligt

R ( t )=R (0)(1+A∗∗t+B∗t2+(t −100 )C∗∗t 3) (18)

där

R = resistans
t = temperatur
A ,B ,C = konstanter experimentellt bestämda

Denna ekvation kan förenklas för användningsområdet 0-661 grader Celsius. Förenklingen 
försummar C konstanten, vilket medför ekvationen nedan : [20]

R ( t )=R (0)(1+A∗∗t+B∗∗t 2) (19)

Konstanterna är beroende av vad det är för standard på platinagivare. I denna studie har 
platinagivare med standarden IEC751 använts. Följande konstantvärden är aktuella för standarden
IEC751: [21]

A=3,9083∗10− 3°C− 1  
B=−5,775∗∗10−7 °C−2

C=−4,183∗∗10−12° C−4

2.13 Kapsling

För att ett radiokommunikationssystem ska kunna implementeras i en ugn med höga temperaturer,
så är en kapsling runt elektroniken en lösning för att minska temperaturen vid elektroniken. Många 
av de elektroniska komponenterna har dock olika rekommenderande arbetstemperaturer. Altera är 
ett företag inom elektronikbranschen som definierade elektronikkomponenter rekommenderande 
arbetstemperatur enligt olika klasser:

 Commercial: 0°C till 85°C
 Industrial: −40°C till 100°C
 Automotive: −40°C till 125°C
 Extended: −40°C till 125°C
 Military: −55°C till 125°C

22



Beroendet av temperatur, läge och inkapsling på RSS och PER i ett
radiokommunikationssystem som används i ugnar

I denna studie har de flesta komponenterna varit inom det kommersiellt rekommenderade 
arbetstemperaturområdet, vilket medför att man får förhålla sig till det.  

Denna studie har fokuserat på två olika kapslingslager; keramiska material och glasull. Glasullen 
är ett vanligt material för värmeisolering.

Keramiska material består av både metalliska och icke metalliska ämnen. Egenskaperna av 
keramik kan variera mycket mellan olika typer av keramik, men några egenskaper keramik ofta 
brukar ha är hög smältpunkt, låg elektrisk konduktivitet och låg temperaturskonduktivitet [22].

En studie visar att en ökad temperatur på ett material av keramisk komposit (kolfiber/silikon) 
kommer påverka materialets dielektriska förmåga och konduktivitet. Deras experiment är utfört 
med radiovågor med frekvenser mellan 8,2 GHz och 12,2 GHz och med en temperaturökning från 
rumstemperatur till 600 grader. Studien påvisar även att absorptionskoefficienten kommer att öka 
med en ökad temperatur medan reflektionskoefficienten minskar för frekvenser mellan 8,2 GHz-
10,2 GHz och varierar något för frekvenserna mellan 11,2 GHz -12,2 GHz. Anledningen att 
reflektionskoefficienten minskar påstås vara på grund av missmatchning av impedansen samt 
förändring av de elektromagnetiska parametrarna. [23]

2.14 Sammanfattning

För att bedöma hur radiokommunikationen påverkas av olika scenarion kan RSSI och PER vara till
hjälp. De transmissionsförluster som eventuellt kan förorsaka förändring av kvalité på 
radiokommunikationen som för denna studie kan tänkas vara intressanta är absorption, reflektion, 
multipath, diffraktion, refraktion, skingring. 

Bluetooth LE och IEEE 802.15.4 är två standarder som är skapade för att användas där låg 
energiförbrukning, låg komplexitet och låg kostnad är önskvärt. Detta innebär att de båda kan 
tänkas lämpliga för denna studie. En skillnad mellan de båda är dess modulationsteknik och 
spread spectrum teknik, där spread spectrum tekniken för Bluetooth LE är adaptiv Frequency 
Hopping Spread Spectrum (FHSS), medan  IEEE 802.15.4 använder sig av Direct-sequence 
spread spectrum (DSSS).

En rad olika parametrar på radiomodulerna påverkar hur stark signal som mottagarenheten 
kommer uppta. Dessa kan exempelvis vara sändarens effekt, mottagarens känslighet och 
antennens förmåga att sprida radiovågorna i önskad riktning. 

För den tänkta kapslingen kan keramik vara ett rimligt alternativ på grund av att många 
keramiktyper har låg elektrisk konduktivitet, vilket innebär en mindre absorption av energi från 
radiovågorna i materialet.
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3 METOD

3.1 Introduktion

Metoddelen tar huvudsakligen upp hur ett elektroniskt system är konstruerat. Detta system är 
byggt med hänseende till att ha funktioner för att kunna besvara de ställda frågeställningarna. Ett 
antal tester som utförts med detta system beskrivs också.

3.2 Konstruktion av systemet

Syftet med detta system är att kunna mäta upp RSSI och PER. Detta system ska även kunna 
logga temperaturer under ett visst tidsintervall. Precisionskraven på temperaturmätningarna är inte 
definierade. En eventuell offset får förekomma som eventuellt kan justeras i efterhand. Det viktiga 
är dock att precisionen på temperaturförändringen inte är för dålig. Maximal temperatur som ska 
kunna mätas upp är 200 grader. En överblick på hela systemet visas i Figur 3.1. För en mer 
detaljerad bild på systemet se Appendix A.
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Figur 3.1. Översikt av det konstruerade systemet.

3.2.1 Val av mikrokontroller

Mikrokontrollens krav är att den ska ha en analog-till-digital omvandlare (ADC) med helst minst tre 
kanaler och upplösning på minst 10 bitar samt Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 
(UART). För att välja ut en mikrokontroller av de som uppfyller dessa krav har faktorer som pris 
och hur lättanvänd den är spelat roll. En lättanvänd mikrokontroller är önskvärd för att spara in tid 
på hantering och programmering av den, vilket möjliggör att tid kan läggas på viktigare arbete.

En inbyggd radioöverföringsmodul i mikrokontrollen kan tänkas önskvärd, men inget krav. Exempel
på modul med detta är en NRF24LE1 från Nordicsemiconductor. Denna modul har en Intel 8051 
processor, UART och 12 bitars ADC samt 2,4 GHz radio. Problemet med denna är att 
radiokommunikationsenheten inte har någon RSSI.

Beslutet blev istället att använda sig av en Arduino. Den största anledningen till detta är att 
kodningen blir mindre tidskrävande då det finns färdiga Arduinofunktioner för att utföra handlingar 
på mikrokontrollen. Det finns en mängd olika Arduinomodeller med olika specifikationer, där antal 
elektroniska funktioner varierar mellan olika modeller. Valet av Arduino genomfördes med hänsyn 
till ovanstående krav och faktorer. Därför valdes en Arduino med mindre antal elektroniska 
funktioner med ett billigare pris, en Arduino Pro Micro från Sparkfun.

Arduino Pro Micro använder sig utav en ATmega32U4 processor, har en 10-bitars ADC med 4 
kanaler och har UART. Den opererar med 5 volt och en operationsfrekvens på 16 MHz. Denna 
Arduino har även en inbyggd spänningsregulator vilket är en viktig funktion om testmodulen ska 
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strömförsörjas med batteri. Denna spänningsregulator fungerar inom spänningsområdet 6-12 volt 
enligt tillverkarna. 

En viktig faktor när val av mikrokontroller har utformats är hur den ska programmeras. Där har den 
Arduino som valts fördelen att den enkelt kan kopplas in till datorn via USB-kabel för 
programmering. 

3.2.2 Val av radiomodul

Det krävs en radiokommunikationsmodul som har RSSI. Denna modul bör även klara att skicka 
data vid de förhållanden som uppstår vid de tester som är tänkt att utföras. Två standarder som 
nämnts tidigare som varit mest intressanta är Bluetooth och Zigbee. Både Bluetooth LE och Zigbee
är skapade för radiokommunikation med låg datahastighet, låg komplexitet, låg kostnad och låg 
strömförbrukning. Detta är något som är önskvärt när stora mängder data inte behöver skickas.  

Val av radioöverföringsmodul är även baserat på vad som fanns att tillgå utan att behöva göra 
inköp. En radiomodul av typen Xbee Znet 2.5 fanns att tillgå, vilket har de specifikationer och 
egenskaper som var nödvändiga för denna studie. Specifikationer som en rekommenderad högsta 
temperatur på 85 grader, RSSI och låg strömförbrukning är några exempel på specifikationer som 
innebär att det är en radiomodul tillräcklig för denna studie.

3.2.3 Xbee Znet 2.5

Radiomodul Xbee Znet 2.5 har använts i denna studie. Den är baserad på EmberZNet 2.5.x 
mjukvarstack som är väldigt lik standarden Zigbee 2006. EmberZNet 2.5.x innehåller dock några 
utökade funktioner. Radiomodul Xbee Znet 2.5 opererar inom ISM-bandet vid 2,4 GHz.

Relevanta specifikationer för den använda radiomodulerna kan ses enligt Tabell 3.1 (sida 27), 
notera att antenntypen för den externa radiomodulen och radiomodulen vid PC:n är olika.
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Tabell 3.1. Specifikationer för radiomodul Xbee Znet 2.5.

Sändarens effekt (boost mode på) + 3 dBm

Sändarens effekt (boost mode av) + 1 dBm

Antenn radiomodul vid PC Chip antenn (-1,5 dBi förstärkning)

Antenn externa radiomodulen Monopole Whip (1,5 dBi förstärkning)

RF Datahastighet 250,000 bitar per sekund (bps)

Mottagarens känslighet (boost mode på) – 96 dBm

Mottagarens känslighet (boost mode av) – 95 dBm

Opererande temperatursspann – 40 till 85 C°

Det finns två olika lägen radiomodul Xbee Znet 2.5 kan operera i. Dessa är transparent mode (AT) 
läge och Application Programming Interface (API) läge. I AT-läge sker kommunikationen seriellt. 
Maximala storleken per paket i detta läge är 72 bytes. 

I API-läge använder man sig av ett strukturerat gränssnitt uppdelat med olika så kallade frames. 
Dessa frames kan delas upp enligt Figur 3.2.    

Figur 3.2. Gränssnitt för ett skickat datapaket i API-läge.

Start delimiter är en markör för en påbörjad transmission.

Length innehåller två bytes som bestämmer hur många bytes som Frame Data ska innehålla. 

Frame Data kan i sin tur delas upp i cmdID och cmdData. Där cmdID är vad för typ av meddelande
som skickas och cmdData är data för den typen av meddelande. 

Checksum är en byte som är en beräkning baserat på värden i Frame Data. Detta värde kan 
verifieras. Om Checksum visar sig vara inkorrekt ses paketet som felaktigt vilket innebär att felaktig
data kan ignoreras.
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När data skickas till en nod gällande både API och AT läge, skickas vanligtvis ett acknowledgment 
(ACK) paket tillbaka till den nod som data skickades från. Detta för att verifiera att paketet som 
skickades var korrekt. Om ACK paketet inte skickas tillbaks är det något fel på det skickade 
paketet och datatransmissionen kommer göras om. I sällsynta fall kan data komma att skickas fast 
ACK paketet inte skickats tillbaks. Detta leder till att en dubblett på samma paket kommer skickas 
för att den enhet som skickar inte får något ACK-paket. Radiomodul XBee ZNet 2.5 som använts i 
projektet har ingen implementerad lösning för att filtrera bort dessa dubbletter.

För att undvika att använda sig av ACK, så har Broadcasting mode använts i denna studie. Detta 
gör att  ACK-paketen inte kommer att skickas. Detta läge aktiveras genom att ändra följande 
inställningar i firmware:

Destination Low Address = 0x0000FFFF 
Destination High Address = 0x00000000

Denna inställning är viktig för att utföra tester på paketförluster. Om ACK-paketen skickas så 
kommer det minska antal paketförluster, vilket innebär att paketförluster inte kommer vara en lika 
bra mätenhet för hur god radiokommunikationen är. Det är dock värt att notera att broadcasting 
mode fortfarande returnerar datapaket 3 gånger. [24] 

3.2.4 Konstruktion av temperaturmätningskrets

För att mäta temperatur så användes två pt100-givare. En av dem placerades nära elektroniken 
den andra har en längre ledartråd som gör att den kan placeras mellan kapslingslager alternativt 
utanför kapslingslagren. Dessa givare är resistansgivare av platina som har en varierad resistans 
över sig beroende på temperaturen. Detta förhållande mellan temperatur och resistans förklaras 
med Callendar–Van Dusens ekvation.

För att få in en storlek på temperaturen till AD-omvandlaren måste resistansen omvandlas till en 
spänning. Detta löstes genom att föra en konstant ström genom resistansgivaren och mäta 
spänningsfallet över den. Skapandet av den konstanta strömmen kan göras på olika vis. Det finns 
till exempel färdiga strömkällor att köpa. I detta fall valdes det att använda en operationsförstärkare
för att sköta detta.

Med hjälp av mikrokontrollen räknades temperaturen ut. Första beräkningen som behövs göras är 
att omvandla spänningen från AD-omvandlaren till ett resistansvärde. Detta löstes med formeln:

U=R∗I (20)

där strömmen är konstant och spänningen är given efter AD-omvandling. Detta medför att 
Callendar-Van Dusen ekvationen kan användas för att beräkna resistansen.
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Valet av ledartråd till givarna utfördes med tanke på hur temperaturen kommer påverka ledarna. 
För att koppartråden inte ska bidra till mycket störningar samt att tråden inte ska ha ett ledande 
hölje så har en emaljerad koppartråd använts. Trådens hölje är av polyuretan som är en isolator. 
Denna tråd bör klara temperaturer upp till cirka 200 grader enligt specifikationerna.

Efter att ha lött dit den emaljerade koppartråden så utfördes en mätning på resistansen för att 
utesluta att koppartråden kommer ha någon påverkan på resistansen genom resistansgivaren och 
tråd. Det visade sig efter mätning att skillnad mellan resistansen på resistansgivaren med förlängd 
ledare och resistansgivaren utan förlängd ledare verkar vara nästan obefintlig i rumstemperatur. 
Mätningar på detta i högre temperaturer utfördes inte.

3.2.5 Strömförsörjning

Eftersom det kommer vara svårt att strömförsörja modulen via en extern kabel som är kopplad till 
elnätet, så har batteri varit en av få möjligheter att strömförsörja systemet. De val som behövdes 
göras var då vilken spänning som ska driva systemet, hur stor kapacitet batteriet bör ha samt om 
det ska vara laddningsbara batterier. För att bestämma detta har pris varit den största faktorn. 
Eftersom laddare till batterier är ganska dyrt och inte nödvändigtvis hinner löna sig samt att dessa 
batterier är dyrare har engångsbatterier valts istället. 

För att slippa behöva använda sig av flera batterier i serie har tillgängligheten på olika spänningar 
på batterier varit den avgörande faktorn till vilken spänning som användes för att driva systemet. 
Valet blev 9 volts batteri. Kapaciteten på batterierna som har använts är inte känd, men om man 
jämför med andra liknande batterier borde strömförsörjningen inte vara ett allt för stort problem 
även om batteriet kommer behövas ersättas inom en viss användningstid.

3.2.6 Mjukvara mikrokontroller 

Mjukvarukoden är skriven i Atmel Studio med tillägget Visual micro, som är ett tillägg till Visual 
Studio och Atmel Studio. Detta tillägg möjliggör användning av Arduino funktioner i C. 
Huvudsakliga användningsområden för mikrokontrollen är följande:

 Beräkna temperatur med hjälp av tidigare nämnda formler.
 Lagra temperatur.
 Skicka och ta emot radiokommunikation.
 Beräkna spänning från batteri.

För att kommunikation med mikrokontrollen ska vara lättanvänd så valdes det att dela upp 
mikrokontrollens program i sex huvudfunktioner. Dessa funktioner kan väljas genom att sända en 
siffra 1-6 (ASCII) via radiomodulen vid PC:n.
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De sex funktioner som finns att välja mellan är:

 RSSI/temperaturmätning (20 temperatur mätpunkter)
 RSSI/temperaturmätning (40 temperatur mätpunkter)

Funktionerna för RSSI/temperaturmätning räknar tid baserat på en funktion som tar tiden från att 
Arduinon startas. Efter den funktion som sköter tidräkningen nått 30 sekunder tas data in från AD-
omvandlarkanalerna som är kopplade till temperaturgivarna. Funktionerna för 
RSSI/temperaturmätning läser även sekventiellt data och skickar tillbaka samma data för att kunna
utföra RSSI/paketförlust testet i XCTU. I dessa funktioner lagras även data från 
temperaturmätningarna i EEPROM. 

 Sänd temperaturdata (20 temperatur mätpunkter)
 Sänd temperaturdata (40 temperatur mätpunkter)

Sänd temperaturdata (40 temperatur mätpunkter) och Sänd temperaturdata (20 temperatur 
mätpunkter) funktionerna sköter överföringen av data från Arduinon till PC:n. Istället för att förlita 
sig på den trådlösa kommunikationen så har serieporten för USB-anslutningen på Arduinon istället 
använts. Detta för att minska risken att fel data ska skickas. 

 RSSI

RSSI är en funktion som är till för RSSI/paketförlust mätningarna när temperatur inte behöver 
mätas. När inkommande data når indata bufferten skickas den direkt tillbaka.

 Batterispänning

Från en av AD-omvandlarens kanaler skickas en spänning in från batteriet. Denna spänning 
minskas dock med hjälp av en spänningsdelare för att matcha AD-omvandlaren. En minskad 
spänning från batteriet implicerar en minskad kapacitet i batteriet.  

Hela programkoden återfinns i Appendix B.

3.3 Metoder för att mäta RSSI och PER

Det finns en del olika metoder för att uppmäta RSSI och PER. Några av dem har behandlats som 
tänkvärda metoder. 

Mjukvaran X-CTU är en mjukvara som möjliggör en enkel metod för att läsa av och plotta ut RSSI 
signalens storlek på graf i realtid. Denna metod gör det enkelt att se resultat direkt, vilket leder till 
att det snabbt går att dra slutsatser om vad för faktorer som ger signifikanta förändringar på 
signalstyrkan. Denna metod har dock en nedsida, det data som fås är grafen som X-CTU visar, det
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vill säga att ingen rådata lagras. Grafen kan även tyckas otydlig vid små förändringar och gör det 
svårare att ställa grafen i relation till en extern temperaturgraf. Enkel metod, men medför otydliga 
grafer.

En hårdvarulösning är att använd pinne 6 på radiomodulen. Denna pinne ger en 
pulsbreddsmodulerad signal. Denna signal representerar olika nivåer på RSSI.

På ett flertal radiomoduler av typen Xbee möjliggör API-läge att skicka med RSSI värdet i det 
skickade paketet. Detta möjliggör att intervallet mellan mätningarna av RSSI kan vara mindre, 
vilket implicerar mer precisa mätvärden. Detta RSSI värde kan maskas ut med hjälp av kod. 

Alla tester i denna studie av radiokommunikation har dock utförts med hjälp av mjukvaran X-CTU. 
Detta program har valts för att ta fram RSSI samt paketförluster på radioöverföringen. X-CTU 
plottar även automatiskt RSSI och paketförlust i en graf beroende av tid och är den enklaste 
lösningen av de olika metoder att få fram värde på RSSI. 

3.4 Kapsling

I vissa tester har kapsling använts för att dels undersöka dess påverkan på radiokommunikation 
samt möjliggöra radiokommunikation i en högre temperatur. Kapslingar som har testats i ugnsmiljö 
är kapsling av keramik samt kapsling med både keramik och ett lager glasull inuti 
keramikkapslingen. Keramiken är av porslin som har någorlunda hög dielektrisk konstant och låg 
elektrisk konduktivitet. Tjockleken på keramikkapslingen som har använts var cirka 5 mm. De lager
av glasull som använts har haft en tjocklek på cirka 1 cm. Figur 3.3 visar långsidans dimensioner, 
kortsidan är cirka 20 cm.
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Figur 3.3. Kapslingen av keramiks ungefärliga form samt ungefärliga dimensioner.

3.5 Tester

De tester som har utförts är av syfte att avgöra hur stor positioneringens betydelse är på 
radiokommunikationen, temperaturens påverkan på olika fall och kapslingens påverkan på 
radiokommunikationen.

3.5.1 Positioneringstester

Följande positioneringstester kan resultat återfinnas ifrån i denna rapport.

 Längd test i två olika miljöer.
 Vinkel test.
 Placeringstest i ugnsmiljö.
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3.5.2 Tester i ugnsmiljö med högre temperaturer

Dessa tester är utförda i ugnsmiljö med antingen en ursprungstemperatur högre än 
rumstemperatur, eller rumstemperatur som ursprungstemperatur med en temperaturökning. 
Följande tester i ugnsmiljö kan resultat återfinnas ifrån i denna rapport.

 Elektronik från rumstemperatur till 70 grader.

 Elektronik från rumstemperatur med ugn inställd på cirka 70-75 grader. Tidsförlopp på 20 
minuter.

 Test med kapsling av keramik tills elektroniken når 70 grader, där ursprungstemperaturen 
varit rumstemperatur och ugnen inställd på 200 grader.

 Test med kapsling med både keramik och glasull tills elektroniken når 70 grader, där ur-
sprungstemperaturen varit cirka 200 grader och ugnen inställd på 200 grader.

 Test med kapsling av keramik tills elektroniken når 70 grader, där ursprungstemperaturen 
varit cirka 200 grader och ugnen inställd på 200 grader.

 Test med kapsling av keramik tills elektroniken når 70 grader, där ursprungstemperaturen 
varit cirka 150 grader och ugnen inställd på 150 grader.

3.5.3 Tester på kapsling

Dessa tester är utförda för att avgöra påverkan av kapsling. Flera utav dessa tester tar även in 
positionering som en faktor, kapslingens påverkan vid olika höjder som exempel. Följande tester 
på kapsling kan resultat återfinnas ifrån i denna rapport.

 Kapsling av keramik i olika höjdnivåer gentemot enbart elektronik.

 Test på kapsling av keramik med och utan överdel för olika höjdnivåer.

 Test på kapsling av keramik med och utan överdel, då ett lager aluminiumfolie sitter runt ke-
ramik kapslingens överdel. Detta test är utfört med olika höjdnivåer.

 Test på kapsling av bara keramik gentemot kapsling med keramik och glasull för olika höjd-
nivåer.
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3.5.4 Tester i ugnsmiljö med högre temperaturer

Dessa tester är utförda i ugnsmiljö med antingen en ursprungstemperatur högre än 
rumstemperatur, eller rumstemperatur som ursprungstemperatur med en temperaturökning.
Följande tester i ugnsmiljö kan resultat återfinnas ifrån i denna rapport.

 Elektronik från rumstemperatur till 70 grader.

 Elektronik från rumstemperatur med ugn inställd på cirka 70-75 grader. Tidsförlopp på 20 
minuter.

 Test med kapsling av keramik tills elektroniken når 70 grader, där ursprungstemperaturen 
varit rumstemperatur och ugnen inställd på 200 grader.

 Test med kapsling med både keramik och glasull tills elektroniken når 70 grader, där ur-
sprungstemperaturen varit rumstemperatur och ugnen inställd på 200 grader.

 Test med kapsling av keramik tills elektroniken når 70 grader, där ursprungstemperaturen 
varit cirka 200 grader och ugnen inställd på 200 grader.

 Test med kapsling av keramik tills elektroniken når 70 grader, där ursprungstemperaturen 
varit cirka 150 grader och ugnen inställd på 150 grader.

 Test med kapsling med både keramik och glasull tills elektroniken når 70 grader, där ur-
sprungstemperaturen varit rumstemperatur och ugnen inställd på 200 grader.

3.5.5 Övriga tester

Övriga tester kan klassas som tester utan större betydelse för frågeställningarna, men kan ändå ha
ett visst värde.

 Test med objekt inlindat med aluminiumfolie placerad emellan radiomodulerna.
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3.6 Analys av mätdata

För att kunna avgöra vad som mätresultaten visar har en analys av dessa mätvärden varit 
nödvändig. Denna analys är med syfte av att försöka utreda vad som har påverkat RSSI och PER 
vid förändring av mätvärden. Analysen är baserad på relaterade studier och de delar som tas upp i 
teorikapitlet. Främst har transmissionsförluster varit intressant i dessa fall. Det är även intressant 
att ta reda på vilken transmissionsförlust som är relevant för det specifika testet. Analysen har 
också försökt att ha i åtanke om eventuella brister för RSSI och PER för att avgöra hur 
radiokommunikationen kommer påverkas med hjälp av dessa enheter. 

3.7 Sammanfattning

För att besvara frågeställningarna har ett trådlöst kommunikationssystem konstruerats, med 
huvudkomponenterna mikrokontroller, två platinagivare och en radiomodul av typen Xbee Znet 2.5.
Systemet har som syfte att skicka data trådlöst och det ska finnas möjlighet att uppmäta RSSI, 
PER och temperatur. Mätningen av temperatur som ska kunna uppmätas är upp till 200 grader. 
RSSI och PER är utförda med hjälp av mjukvaran X-CTU på PC. För att ta hjälp av X-CTU för att 
få mätdata på RSSI och PER skickas data först från radiomodulen vid PC:n till det konstruerade 
systemets radiomodul som därefter skickar tillbaka data till radiomodulen vid PC:n.

Mjukvaran i mikrokontrollen programmerades så att ett 10 minuters test samt ett 20 minuters test 
av temperaturmätningar ska kunna utföras. Mjukvaran har även funktionen att logga 
batterikapaciteten på det använda batteriet.

Testerna är utförda i och utanför ugnsmiljö beroende på det enskilda testets syfte. Testerna i 
ugnsmiljö har utförts dels baserat på temperatur, men även vissa tester har utförts baserat på 
positionering av radiomodul i ugnsmiljön. Positioneringstester har även utförts utanför ugnsmiljö 
med och utan olika typer av kapslingar.

Frågeställningarna har sedan besvarats med hjälp av det data som systemet tillhandahållit vid 
tester för olika scenarion.
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4 RESULTAT

4.1 Introduktion

Resultatkapitlet visar resultat av de tester som tas upp i metoddelen. Resultaten visas i form av 
mätvärden på temperatur, RSSI och PER. Värt att notera är att samtliga värden på RSSI är för 
radiomodulen utanför ugnsmiljön, det vill säga radiomodulen som är inkopplad i PC:n. I 
ugnstesterna definieras den externa modulen som den radiomodul som befinner sig i ugnsmiljön. 
För att förstå graferna på RSSI och PER bör man notera att grön linje motsvarar RSSI och blå linje
motsvarar PER.

4.2 Positioneringstester

I detta avsnitt visas resultat på positionstester. Dessa tester är utförda i två olika inomhusmiljöer 
samt i en ugnsmiljö i rumstemperatur. Även ett vinkeltest har utförts. Detta vinkeltest innebär en 
förändrad vinkel av den externa modulen gentemot radiomodulen vid PC:n. 
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4.2.1 Vinkeltester

Figur 4.1 visar hur radiomodulerna är placerade i vinkeltestet på ett ungefär. Notera att vinklarna 
inte är exakta. Första testet är när den externa radiomodulen är riktad 100 % Y-led i bilden. Det 
röda ska visa radiomodulerna. 

Figur 4.1. Placering av radiomodulerna gentemot varandra för utförda vinkeltest.

 Vinkeltestet är baserade på följande scenarion:

 Scenario 1 (rött tidsintervall): 100 % Y led sett för vinkeln för den externa radiomodulen 
som det visas i Figur 4.1.

 Scenario 2 (grönt tidsintervall): 90 grader medurs från den placering som definieras av det 
röda tidsintervallet.

 Scenario 3 (blått tidsintervall): 180 grader medurs från den placering som definieras av det 
röda tidsintervallet.

 Scenario 4 (svart tidsintervall): 270 grader medurs från den placering som definieras av det 
röda tidsintervallet.

Figur 4.2. RSSI för modulen vid PC:n. Den externa radiomodulen har roterats medurs. Variation på
vinkeln mellan de olika tidsintervallen är 90 grader.
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4.2.2 Längdtester

Längd tester har utförts i två olika inomhusutrymmen. I det ena fallet i en till viss del öppen yta med
förekommande av vissa föremål runt denna yta. Det andra fallet är utfört i en inomhusmiljö med en 
korridor första cirka fyra metrarna, efter denna längd är rumsmiljön en aning mer komplex.

Tabell 4.1. RSSI för modulen vid PC:n och PER för radiolänken vid olika avstånd mellan
radiomodulerna på en någorlunda öppen yta.

1 meter 2 meter 3 meter
RSSI Ca – 77 dBm Ca – 80 dBm Ca – 81 dBm
PER Ca 12 % Ca 6 % Ca 6 %

Tabell 4.2. RSSI för modulen vid PC:n och PER för radiolänken vid olika avstånd mellan
radiomodulerna i en korridor första fyra metrarna, därefter en mer komplex omgivningsmiljö.

2 meter 3 meter 4 meter 5 meter
RSSI – 79 dBm – 74 dBm – 69 dBm – 79 dBm

Mätresultaten som Tabell 4.1 och Tabell 4.2 baseras på kan återfinnas i Appendix C1: Längdtester.

Längdtesterna visar att RSSI inte kommer ge ett linjärt förändrat värde baserat på längden. 

4.2.3 Positioneringstester I ugnsmiljö

Placeringstester i ugnsmiljö är utförda med radiomodul utan kapsling. Elektroniken har placerats i 
tre olika scenarion baserat på placeringar med olika djup i ugnsmiljön, enligt Figur 4.3 (sida 39).

De tre olika scenarion kan delas in i följande:

• Scenario 1: Närmast mottagarmodul (längst ut)
• Scenario 2: Mittenplaceringen
• Scenario 3: Längst från mottagarmodul (längst in)

Dessa scenarion är illustrerade i Figur 4.3  med siffrorna 1,2 och 3. 
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Figur 4.3. Olika positioneringar av sändarmodul i ugnsmiljön, där 1 motsvarar längst ut i
ugnsmiljön, 2 mitten och 3 längst in.

Resultat för scenario 1 kan ses i Figur 4.4, resultat för scenario 2 kan ses i Figur 4.5 och resultat 
för scenario 3 kan ses i Figur 4.6.

Figur 4.4. RSSI (grön linje) för modulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken när den
externa modulen är placerad längst ut i ugnsmiljön. Testerna är utförda i rumstemperatur.
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Figur 4.5. RSSI (grön linje) för modulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken när den
externa modulen är placerad i mitten av ugnsmiljön. Testerna är utförda i rumstemperatur.

Figur 4.6. RSSI (grön linje) för modulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken när den
externa modulen är placerad längst in i ugnsmiljön. Testerna är utförda i rumstemperatur.

Resultaten från testerna för de tre olika scenarion är sammanställda i Tabell 4.3 och Tabell 4.4.
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Tabell 4.3. Sammanställning av ungefärliga värden på RSSI och PER för tre olika scenarion av
placering av den externa radiomodulen, där scenario 1 motsvarar längst ut i ugnsmiljön, scenario 2

i mitten och scenario 3 längst in i ugnsmiljön. Testerna är utförda i rumstemperatur.

Test 1 Test 2 Test 3
Scenario 1 RSSI Ca – 66 dBm Ca – 67 dBm Ca – 64 dBm
Scenario 2 RSSI Ca – 66 dBm Ca – 67 dBm Saknas
Scenario 3 RSSI Ca – 83 dBm Ca – 71 dBm Saknas
Scenario 1 PER Ca 7 % Ca 10 % Ca 4 %
Scenario 2 PER Ca 12 % Ca 11 % Saknas
Scenario 3 PER Ca 14 % Ca 13 % Saknas

Tabell 4.4. Genomsnittliga värden på RSSI och PER för tre olika scenarion av placering av
sändarmodul, där scenario 1 motsvarar längst ut i ugnsmiljön, scenario 2 i mitten och scenario 3

längst in i ugnsmiljön. Testerna är utförda i rumstemperatur.

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3
RSSI Ca – 65,666 dBm Ca – 66,5 dBm Ca – 77 dBm
PER Ca 7 % Ca 11,5 % Ca 13,5 %

Det kan ses en trend att RSSI minskar och PER ökar desto längre in i ugnsmiljön som 
radiomodulen är placerad. 
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4.3 Tester med kapsling

Samtliga tester med kapsling har utförts på olika nivåer. Dessa nivåer kan delas in enligt Figur 4.7. 
Nivå 0, Nivå 1, Nivå 2 och Nivå 3 motsvarar placering av radiomodul med kapsling för olika 
positioner.

Figur 4.7. Olika positioneringar av den externa radiomodulen för tester med kapsling, där den
externa radiomodulen visas som en brun kvadrat. De olika positioneringarna motsvarar olika

testfall.

4.3.1 Tester på kapsling av keramik med och utan överdel

Tester på kapsling av keramik med och utan överdel har utförts för följande fall:

• Kapsling av keramik med enbart underdel.
• Kapsling av keramik med både underdel och överdelar.
• Kapsling av keramik med både underdel och överdel, då överdelen är täckt av ett lager alu-

miniumfolie.
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Resultaten av dessa fall kan ses i tabellerna nedan.  

Tabell 4.5. RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken med kapsling i keramik med
bara underdel. De olika nivåerna som beskrivs innebär olika höjdnivåer.

Test 1 Test 2 Test 3
Nivå 0 RSSI Ca – 77 dBm Ca – 76,5 dBm Ca – 77 dBm
Nivå 1 RSSI Ca – 79 dBm Ca – 79 dBm Ca – 79 dBm
Nivå 2 RSSI Ca – 72 dBm Ca – 72 dBm Ca – 72 dBm
Nivå 3 RSSI Ca – 68 dBm Ca – 67,5 dBm Ca – 67 dBm
Nivå 0 PER Ca 12 % Ca 4 % Ca 12 %
Nivå 1 PER Ca 16 % Ca 16 % Ca 14 %
Nivå 2 PER Ca 0 % Ca 4 % Ca 4 %
Nivå 3 PER Ca 10 % Ca 4 % Ca 6 %

Tabell 4.6. RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken med kapsling i keramik med
överdel och underdel. De olika nivåerna som beskrivs innebär olika höjdnivåer.

Test 1 Test 2 Test 3
Nivå 0 RSSI Ca – 75 dBm Ca – 75 dBm Ca – 74 dBm
Nivå 1 RSSI Ca – 79 dBm Ca – 80 dBm Ca – 81 dBm
Nivå 2 RSSI Ca – 70 dBm Ca – 70 dBm Ca – 70 dBm
Nivå 3 RSSI Ca – 66 dBm Ca – 66 dBm Ca – 66 dBm
Nivå 0 PER Ca 8 % Ca 12 % Ca 18 %
Nivå 1 PER Ca 8 % Ca 10 % Ca 8 %
Nivå 2 PER Ca 6 % Ca 8 % Ca 8 %
Nivå 3 PER Ca 10 % Ca 8 % Ca 10 %

Nedanstående tabells resultat är baserade på medelvärdet av resultaten i Tabell 4.5 och Tabell 
4.6. Där kan det ses den förändring av RSSI och PER som påförandet av överdelen medför.

Tabell 4.7. Förändring på RSSI och PER. Ursprungsläget är med keramikkapsling med bara
underdel. Förändringen innebär den förändring som sker när överdelen påförs. De olika nivåerna

som beskrivs innebär olika höjdnivåer. 

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
RSSI-

förändring
+ 2,166 dBm – 1 dBm + 2 dBm – 1,5 dBm

PER-
förändring

+ 3,33 % – 6,66 % +4,66 % + 2,66 %

Fullständiga mätresultat som Tabell 4.5 och Tabell 4.6 baseras på kan återfinnas i Appendix C2: 
Tester på kapsling av keramik med och utan överdel.
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Tabell 4.8. RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken med kapsling i keramik med
bara underdel. De olika nivåerna som beskrivs innebär olika höjdnivåer.

Test 1 Test 2
Nivå 1 RSSI Ca – 81 dBm Ca – 81 dBm
Nivå 2 RSSI Ca – 73 dBm Ca – 74 dBm
Nivå 3 RSSI Ca – 64 dBm Ca – 64 dBm
Nivå 1 PER Ca 18 % Ca 34 %
Nivå 2 PER Ca 12 % Ca 14 %
Nivå 3 PER Ca 2 % Ca 6 %

Tabell 4.9. RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken med kapsling i keramik med
överdel och underdel, där överdelen är täckt av ett lager aluminiumfolie. De olika nivåerna som

beskrivs innebär olika höjdnivåer.

Test 1 Test 2
Nivå 1 RSSI Ca – 76 dBm Ca – 76 dBm
Nivå 2 RSSI Ca – 67 dBm Ca – 67 dBm
Nivå 3 RSSI Ca – 66 dBm Ca – 66 dBm
Nivå 1 PER Ca 12 % Ca 24 %
Nivå 2 PER Ca 2 % Ca 2 %
Nivå 3 PER Ca 4 % Ca 12 %

Nedanstående tabells resultat är baserade på medelvärdet av resultaten i Tabell 4.8 och 
Tabell 4.9. 

Tabell 4.10. Genomsnittligt resultat på RSSI och PER med kapsling i keramik med överdel och
underdel, där överdelen är täckt av ett lager aluminiumfolie samt kapsling i keramik utan överdel. 

Utan överdel Med överdel täckt med
aluminiumfolie

Nivå 1 RSSI – 81 dBm – 76 dBm
Nivå 2 RSSI – 73,5 dBm – 67 dBm
Nivå 3 RSSI – 64 dBm – 66 dBm
Nivå 1 PER 26 % 18 %
Nivå 2 PER 13 % 2 %
Nivå 3 PER 4 % 8 %

Fullständiga mätresultat som Tabell 4.8 och Tabell 4.9 baseras på kan återfinnas i Appendix C3: 
Tester på kapsling av keramik med och utan överdel (med aluminiumfolie).
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4.3.2 Kapsling av keramik för olika nivåer gentemot enbart elektronik

Nedanstående resultat är baserade på resultat av en jämförelse mellan helt utan kapsling och med
keramikkapsling. Dessa tester är baserade på samma placeringar som i  Figur 4.7 (sida 42), dock 
kan vissa variationer på placering i sidled förekomma. Cirka 1 cm höjdskillnad när elektroniken står
i kapslingen har inte tagits hänsyn till i testerna. Ett kompletterande test finns dock nedan, där ett 
pappersbaserat föremål lades under elektroniken.

Tabell 4.11. RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken där den externa
radiomodulen är utan kapsling för två olika höjdnivåer.

Test 1 Test 2 Test 3
Nivå 1 RSSI Ca – 73 dBm Ca – 75 dBm Ca – 75 dBm
Nivå 2 RSSI Ca – 66 dBm Ca – 69 dBm Ca – 71 dBm
Nivå 1 PER Ca 34 % Ca 6 % Ca 12 %
Nivå 2 PER Ca 8 % Ca 12 % Ca 12 %

Tabell 4.12. RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken där externa radiomodulen
har en kapsling av keramik. Testerna är utförda för två olika höjdnivåer.

Test 1 Test 2 Test 3
Nivå 1 RSSI Ca – 73,5 dBm Ca – 75 dBm Ca – 75 dBm
Nivå 2 RSSI Ca – 65 dBm Ca  – 64 dBm Ca – 64 dBm
Nivå 1 PER Ca 18 % Ca 8 % Ca 12 %
Nivå 2 PER Ca 6 % Ca 12 % Ca 8 %

Resultaten i nedanstående graf är baserade på medelvärdet av resultaten i Tabell 4.11 och Tabell 
4.12.

Tabell 4.13. Genomsnittligt resultat för RSSI och PER för tre fall. Dessa fall är den externa
radiomodulen utan kapsling, den externa radiomodulen med kapsling i keramik samt ett

kompletteringstest. Testerna är utförda för två olika höjdnivåer. 

Utan kapsling Med kapsling av keramik Kompletteringstest
Nivå 1 RSSI – 74,33 dBm – 74,5 dBm saknas
Nivå 2 RSSI – 68,66 dBm – 64,33 dBm – 68 dBm
Nivå 1 PER 17,33 % 12,66  % saknas
Nivå 2 PER 10,66 % 8,66 % 8 %

 
Kompletteringstestet i Tabell 4.13 är utfört på nivå 2 enligt  Figur 4.7 (sida 42) med en 
pappersbaserad upphöjning under elektroniken. 

Mätresultaten som Tabell 4.11 och Tabell 4.12 baseras på kan återfinnas i Appendix C4: Kapsling 
av keramik i olika nivåer gentemot enbart elektronik
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4.3.3 Tester på kapsling av keramik gentemot kapsling av keramik och 
glasull

Nedanstående resultat är baserade på testfall där glasullens betydelse på radiokommunikationens 
kvalité undersöks. Dessa tester är baserade på samma placeringar som i Figur 4.7 (sida 42), dock 
kan vissa variationer på placering i sidled förekomma. Kapsling med glasull innebär cirka en 
centimeter höjning av placeringen av elektroniken. Därför har ett test utförts med keramik och bara 
glasullsbotten lagts till.

Tabell 4.14. RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken där den externa
radiomodulen har en kapsling av keramik och glasull. Glasullen täcker alla sidor av

keramikkapslingen. Testerna är utförda för två olika höjdnivåer.

Test 1 Test 2 Test 3
Nivå 1 RSSI – 71 dBm – 70 dBm – 70 dBm
Nivå 2 RSSI – 72 dBm – 68 dBm – 70 dBm
Nivå 1 PER 26 % 8 % 12 %
Nivå 2 PER 8 % 6 % 10 %

Tabell 4.15. RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken där den externa
radiomodulen har en kapsling av keramik. Testerna är utförda för två olika höjdnivåer.

Test 1 Test 2 Test 3
Nivå 1 RSSI – 74 dBm – 72 dBm – 73 dBm
Nivå 2 RSSI – 72 dBm – 72 dBm – 72 dBm
Nivå 1 PER 6 % 8 % 8 %
Nivå 2 PER 8 % 6 % 10 %

Tabell 4.16. RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken där den externa
radiomodulen har en kapsling av keramik och ett lager glasull på botten av kapslingen. Testerna är

utförda för två olika höjdnivåer.

Test 1 Test 2
Nivå 1 RSS – 72 dBm – 70 dBm
Nivå 2 RSS – 70 dBm – 70 dBm
Nivå 1 PER 0 % 6 %
Nivå 2 PER 2 % 6 %
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Nedanstående tabells resultat är baserade på medelvärdet av resultaten i Tabell 4.14,
Tabell 4.15 och Tabell 4.16. 

Tabell 4.17. Genomsnittligt resultat på RSSI och PER för tre olika kapslingar. Kapslingarna som
testats är enbart keramik, keramik med glasull och keramik med bara ett lager glasull på botten av

keramikkapslingen. 

Glasull och 
keramik

Keramik och glasullsbotten Keramik

Nivå 1 RSSI – 70,333 dBm – 71 dBm – 73 dBm
Nivå 2 RSSI – 70 dBm – 70 dBm – 72 dBm
Nivå 1 PER 15,33 % 3 % 7,333%
Nivå 2 PER 8 % 4 % 8 %

Fullständiga mätresultat som Tabell 4.14, Tabell 4.15 och Tabell 4.16 baseras på kan återfinnas i 
Appendix C5: Tester på kapsling av keramik gentemot kapsling av keramik och glasull.

4.4 Tester utförda i Ugnsmiljö med högre temperaturer

I de tester som utförts i ugnsmiljö har tre olika kapslingsscenarion använts. Dessa är kapsling av 
keramik, kapsling av keramik med ett lager glasull på alla sidor av keramikkapslingens insida samt 
tester med enbart elektroniken dvs. utan kapsling. Ursprungstemperatur och den temperatur ugnen
har varit inställd på har varierats mellan olika testfall.  

4.4.1 Elektronik från rumstemperatur till 70 grader

Elektroniken är placerad i ugnsmiljö, där en temperaturökning sker tills sensorn vid elektroniken 
når cirka 70 grader. Ursprungstemperaturen på testerna är rumstemperatur. Två olika 
testscenarion har utförts. Ett scenario där testet slutförs när sensorn vid elektroniken når 70 grader,
medan det andra scenariot är baserat på en testtid på 20 minuter, när sensorn vid elektroniken når 
70 grader stabiliseras temperaturen istället. 
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Figur 4.8. RSSI för radiomodulen vid PC:n när den externa modulen är placerad i ugnsmiljö tills en
temperatur på cirka 70 grader har uppnåtts. Testet är utfört utan kapsling.
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. Figur 4.9. Temperaturförändring när den externa radiomodulen är placerad i ugnsmiljö tills en
temperatur på cirka 70 grader har uppnåtts. Testet är utfört utan kapsling.
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Den förändring som skett på RSSI under testerna för elektronik från rumstemperatur till 70 grader 
kan sammanfattas enligt Tabell 4.18.

Tabell 4.18. Förändringen av RSSI för radiomodulen vid PC:n. Resultaten är baserade på fallet där
den externa radiomodulen är placerad i ugnsmiljö tills en temperatur på cirka 70 grader har

uppnåtts. Testerna är utförda utan kapsling.

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Medelvärde
RSSI – 7 dBm – 7 dBm – 4 dBm – 4 dBm – 5,5 dBm
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Figurerna nedan visar resultat av tester som fortskridit i 20 minuter. Elektroniken är placerad i 
ugnsmiljö, där en temperaturökning sker tills elektroniken når cirka 70-75 grader, därefter 
stabiliseras temperaturen.

Figur 4.10. RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken när den
externa modulen är placerad i ugnsmiljö i 20 minuter. Ugn har varit inställd på cirka 70 grader med

rumstemperatur som ursprungstemperatur. Testet är utfört utan kapsling.
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Figur 4.11. Temperaturförändring när den externa radiomodulen är placerad i ugnsmiljö i 20
minuter. Testet är utfört utan kapsling.
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4.4.2 Tester på kapsling av keramik i ugnsmiljö

Tester på radioöverföring med kapsling av keramik har utförts i olika temperaturer, tre av dessa kan
återfinnas i resultatdelen. Alla dessa tester fortskrider tills elektroniksensorn registrerar 70 grader 
alternativt efter 10 minuter. De tester som kan återfinnas är test med ugnsmiljö där 
omgivningstemperaturen varit cirka 150 grader och cirka 200 grader samt ett test med en 
temperatursökande omgivning från rumstemperatur till cirka 200 grader. Den yttre sensorn är i 
dessa tester placerade utanför kapslingen.

Figur 4.12. RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken när den
externa radiomodulen är placerad i ugnsmiljö. Kapsling av keramik har använts. Vid testet är

ugnen inställd på 150 grader och ursprungstemperaturen är cirka 150 grader.
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Figur 4.13.Temperaturförändring när när den externa radiomodulen är placerad i ugnsmiljö.
Kapsling av keramik har använts. Vid testet är ugnen inställd på 150 grader och

ursprungstemperaturen är cirka 150 grader.
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Figur 4.14. RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken när den
externa radiomodulen är placerad i ugnsmiljö. Kapsling av keramik har använts. Vid testet är

ugnen inställd på 200 grader och ursprungstemperaturen och ursprungstemperaturen är
rumstemperatur.
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Figur 4.15. Temperaturförändring när den externa radiomodulen är placerad i ugnsmiljö. Kapsling
av keramik har använts. Vid testet är ugnen inställd på 200 grader och ursprungstemperaturen är

rumstemperatur.
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Figur 4.16. RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken när den
externa radiomodulen är placerad i ugnsmiljö. Kapsling av keramik har använts. Vid testet är

ugnen inställd på 200 grader och ursprungstemperaturen och ursprungstemperaturen är cirka 200
grader.
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Figur 4.17. Temperaturförändring när den externa radiomodulen är placerad i ugnsmiljö. Kapsling
av keramik har använts. Vid testet är ugnen inställd på 200 grader och ursprungstemperaturen är

cirka 200 grader.
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4.4.3 Tester på kapsling av glasull och keramik

Nedan går det finna resultat för tester med en kapsling av glasull och keramik i ugnsmiljö. 
Glasullen har placerats vid kortsidorna, långsidorna, botten och tak inuti keramik kapslingen. Detta 
lager med glasull var cirka 1 cm tjockt. Testet avslutas när elektroniktemperaturen når över 70 
grader alternativt efter 10 minuter. I dessa tester var den yttre sensorn placerad mellan keramik 
lagret och glasullen. 

Figur 4.18. RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken när den
externa radiomodulen är placerad i ugnsmiljö. Kapsling av keramik och ett lager glasull har

använts. Vid testet är ugnen inställd på 200 grader och ursprungstemperaturen och
ursprungstemperaturen är cirka 200 grader.
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Figur 4.19. Temperaturutveckling för yttre sensor som placerats mellan glasullslagret och
keramiklagret och elektroniksensor när den externa radiomodulen är placerad i ugnsmiljö.

Kapsling av keramik och ett lager glasull har använts. Vid testet är ugnen inställd på 200 grader
och ursprungstemperaturen är cirka 200 grader.
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4.4.4 Olika placeringar, ökad temperatur på elektroniken

I dessa tester har en temperaturökning på elektroniken skett. Ökningen har skett från 
rumstemperatur till cirka 70 grader. Elektroniken har placerats i tre olika scenarion baserat på olika 
djup i ugnsmiljön, enligt Figur 4.20. De olika scenarion kan beskrivas enligt följande:

 Scenario 1: Närmast sändarmodul (längst ut)
 Scenario 2: Mittenplaceringen
 Scenario 3: Längst från sändarmodul (längst in)

Scenario 1, scenario 2 och scenario 3 motsvarar 1,2 och 3 respektive i Figur 4.20.

Figur 4.20. Olika positioneringar av sändarmodul i ugnsmiljön, där 1 motsvarar längst ut i
ugnsmiljön, 2 mitten och 3 längst in.
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Figur 4.21. RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken när den
externa radiomodulen är placerad längst ut i ugnsmiljön. Testerna är utförda med en

temperaturökning från rumstemperatur till cirka 70 grader.

Figur 4.22. Temperaturutveckling när den externa radiomodulen är placerad längst ut i ugnsmiljön.
Testerna är utförda med en temperaturökning från rumstemperatur till cirka 70 grader.
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Figur 4.23. RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken när den
externa radiomodulen är placerad i mitten av ugnsmiljön. Testerna är utförda med en

temperaturökning från rumstemperatur till cirka 70 grader.

Figur 4.24. Temperaturutveckling när den externa radiomodulen är placerad i mitten av ugnsmiljön.
Testerna är utförda med en temperaturökning från rumstemperatur till cirka 70 grader.
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Figur 4.25. RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken när den
externa radiomodulen är placerad längst in i ugnsmiljön. Testerna är utförda med en

temperaturökning från rumstemperatur till cirka 70 grader.

Figur 4.26. Temperaturutveckling när den externa radiomodulen är placerad längst in i ugnsmiljön.
Testerna är utförda med en temperaturökning från rumstemperatur till cirka 70 grader.
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4.5 Övriga tester

De tester som klassats som övriga tester är inte relevanta för frågeställningen i sig, men kan antas 
ha ett visst värde.

4.5.1 Tester med konduktivt föremål

I detta test är ett föremål täckt med ett lager aluminiumfolie placerad mellan de båda 
radiomodulerna enligt Figur 4.27 alternativt Figur 4.28. Obj i Figur 4.27 och Figur 4.28 (sida 66) 
motsvarar det inplacerade föremålet, kvadraten med siffran 1 motsvarar den externa radiomodulen
och siffran 2 motsvarar radiomodulen vid PC:n. Den externa radiomodulen är placerad vid  
marknivå, medan höjden på radiomodulen vid PC:n är cirka 18 cm.

Testet har utförts med två olika scenarion. Dessa scenarion är:

 Scenario 1: Utan objekt mellan modulerna.
 Scenario 2: Med objekt mellan modulerna.

Där scenario 2 har varierat beskrivet av Figur 4.27 och Figur 4.28. 

Figur 4.27: Objekt täckt med aluminium är placerad mellan radiomodulerna, där detta objektet är
placerad 1 meter ifrån radiomodulen vid PC:n och 2,5 meter ifrån den externa radiomodulen.

Tabell 4.19. RSSI och PER utan objekt mellan modulerna, där avståndet mellan modulerna är 3,5
meter.

Test RSSI PER
1 Ca – 87 dBm Ca 4 %
2 Ca – 87 dBm Ca 2 %
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Tabell 4.20. RSSI och PER med objekt täckt med aluminium är placerat mellan radiomodulerna,
där detta objektet är placerat 1 meter ifrån radiomodulen vid PC:n och 2,5 meter ifrån den externa

radiomodulen.

Test RSSI PER
1 Ca – 84 dBm Ca 6 %
2 Ca – 83,5 dBm Ca 12 %

Mätresultaten som Tabell 4.19 och Tabell 4.20 baseras på kan återfinnas i  Appendix C6: Test med 
konduktivt föremål (1 meter ifrån radiomodul vid PC:n). 

Tabell 4.21. Genomsnittlig skillnad på RSSI och PER för resultat utan objekt mellan modulerna
(scenario 1) och med objekt 1 meter ifrån radiomodulen vid PC:n (scenario 2).

Scenario RSSI PER
1 Ca – 87 dBm Ca 3 %
2 Ca – 83,75 dBm Ca 9 %

Från Tabell 4.21 kan man se att ett genomsnittligt resultat vid addering av objekt vid den beskrivna 
positionen ger + 3,25dBm och +6% paketförluster.

Resultaten nedan är baserade på fallet som visas i Figur 4.28.

Figur 4.28:  Objekt täckt med aluminium är placerat mellan radiomodulerna, där detta objektet är
placerat 2,5 meter ifrån radiomodulen vid PC:n och 1 meter ifrån den externa radiomodulen.

Tabell 4.22. RSSI och PER utan objekt mellan modulerna, där avståndet mellan modulerna är 3,5
meter.

Test RSSI PER
1 Ca – 87 dBm Ca 16 %
2 Ca – 87 dBm Ca 8 %

Tabell 4.23: RSSI och PER med objekt täckt med aluminium är placerad mellan radiomodulerna,
där detta objektet är placerad 1 meter ifrån den externa radiomodulen och 2,5 meter ifrån

radiomodulen vid PC:n.

Test RSSI PER
1 Ca – 95 dBm Ca 80 %
2 Ca – 91 dBm Ca 96 %
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Mätresultaten som Tabell 4.22 och Tabell 4.23 baseras på kan återfinnas i  Appendix C7: Test med 
konduktivt föremål (1 meter ifrån den externa radiomodulen). 

Tabell 4.24. Genomsnittlig skillnad på RSSI och PER för resultat utan objekt mellan modulerna
(scenario 1) och med objekt 1 meter ifrån den externa radiomodulen (scenario 2).

Scenario RSSI PER
1 Ca – 87 dBm Ca 12 %
2 Ca – 93 dBm Ca 88 %

Från Tabell 4.24 kan man se att ett genomsnittligt resultat vid addering av objekt vid den beskrivna 
positionen ger - 6 dBm och +76% paketförluster.

Jämför man de båda testfallen beskrivna av Figur 4.27 och Figur 4.28 kan man se att det 
placerade objektet minskar RSSI för radiomodulen vid PC:n och ökar PER mer vid det fall där 
objektet är placerat 1 meter ifrån den externa radiomodulen.

4.6 Sammanfattning

Längdtesterna visar att RSSI är till viss del beroende av längden, dock kan omgivningsmiljön 
påverka detta. Test på en mer öppen omgivningsmiljö visar en minskning av RSSI desto längre 
avståndet mellan modulerna är. För en mer komplex miljö stämmer dock inte detta.

Ett vinkeltest har utförts och visar skillnad på RSSI baserat på modulernas vinkel gentemot 
varandra. Värt att notera är att antennen är en aning böjd. Detta test visar att det finns en skillnad 
på RSSI baserat på vinklar.

Positioneringstester i ugnsmiljön visade att RSSI minskade desto längre in i ugnsmiljön som den 
externa radiomodulen var placerad. Värt att notera är kraftiga oscillationer som uppstod när den 
externa radiomodulen var placerad längst in i ugnsmiljön. Dessa oscillationer blev dock betydligt 
större när temperaturökning till 70 grader utfördes.  

Tabell 4.25, Tabell 4.26, Tabell 4.27, Tabell 4.28 och Tabell 4.29 sammanfattar hur en förändring av
kapslingen påverkar RSSI och PER för olika höjdnivåer med olika typer av kapsling. Där nivå 0 är 
golvnivå därefter innebär de olika nivåerna en höjdökning. För en mer detaljerad beskrivning se
Figur 4.7 (sida 42).
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Tabell 4.25. Förändring på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken.
Ursprungsläget är med keramikkapsling med bara underdel. Förändringen innebär den förändring

som sker när överdelen påförs. De olika nivåerna som beskrivs innebär olika höjdnivåer.

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
RSSI-

förändring
+ 2,166 dBm – 1 dBm + 2 dBm – 1,5 dBm

PER-
förändring

+ 3,33 % – 6,66 % +4,66 % + 2,66 %

Tabell 4.26. Förändring på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken.
Ursprungsläget är med keramikkapsling med bara underdel. Förändringen innebär den förändring
som sker när en överdel påförs. Överdelen har ett lager aluminiumfolie runt den. De olika nivåerna

som beskrivs innebär olika höjdnivåer.

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
RSSI-

förändring
+ 5 dBm + 6,5 dBm  – 2 dBm

PER-
förändring

– 8 % – 11 % + 4 %

Tabell 4.27. Förändring på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken.
Ursprungsläget är helt utan kapsling, dvs. enbart elektroniken. Förändringen innebär den

förändring som sker när en keramikkapsling i form av både överdel och underdel tillförts. De olika
nivåerna som beskrivs innebär olika höjdnivåer.

Nivå 1 Nivå 2
RSSI-

förändring
– 0,17 dBm + 4,33 dBm

PER-
förändring

+ 3,33 % – 3,33 %

Tabell 4.28. Förändring på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken.
Ursprungsläget är med kapsling av keramik överdel och underdel. Förändringen innebär den

förändring som sker när ett lager glasull placerats på botten av kapslingen. De olika nivåerna som
beskrivs innebär olika höjdnivåer. 

Nivå 1 Nivå 2
RSSI-

förändring
+ 2 dBm + 2 dBm

PER-
förändring

– 4,33  % – 4 %
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Tabell 4.29. Förändring på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken.
Ursprungsläget är med kapsling av keramik överdel och underdel. Förändringen innebär den

förändring som sker när ett lager glasull placerats på alla sidor , botten och tak av kapslingen. De
olika nivåerna som beskrivs innebär olika höjdnivåer.

Nivå 1 Nivå 2
RSSI-

förändring
+ 2,77 dBm + 2 dBm

PER-
förändring

+ 8 % 0 %

Resultaten av de första testerna utförda med enbart elektronik i ugnsmiljön tills givare visar cirka 
70 grader visade en trend under testerna. Denna trend var en minskning av RSSI på 
genomsnittligen – 5,5 dBm under testförloppen. Senare tester med något långsammare 
temperaturutveckling visade inte lika stor minskning, men en minskning av RSSI kunde ändå ses.

Tester på elektroniken utförda med enbart elektronik i ugnen i 20 minuter när en stabilisering av 
temperaturen vid cirka 70 grader utfördes visade en varierande och oscillerande RSSI kurva i vissa
fall. Föregående tester med enbart elektronik tills temperaturen nått 70 grader visade en trend som
20 minuters testerna inte visar.

För fallet med keramik samt ett lager glasull som kapsling skedde inte stora förändringar på RSSI 
kurvan och PER var låg. Vissa små oscillationer på RSSI kurvan skedde dock. Av de utförda 
testerna så var förändringen av RSSI större när kapslingen inte innehöll glasull. I testerna utan 
glasull med bara keramikkapsling förekom i vissa fall en minskning av RSSI, medan i andra fall 
kunde enbart en del oscillationer bevittnas, det vill säga ingen direkt trend. 

Test med ett konduktivt föremål placerad emellan modulerna har att när föremålet är placerad nära
sändaren sker en minskning av RSSI medan när den är placerad nära mottagaren sker en ökad 
RSSI.
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5 DISKUSSION

5.1 Metod

Diskussionen om metoden tar upp förbättringar som skulle kunnat utförts angående hårdvara, 
mjukvara och tester. Andra viktigare aspekter så som misstag och mätfel tas även upp. 

5.1.1 Hårdvara

Under denna studie har två kopplingsdäck använts. Till dessa har kopplingstråd använts utan att 
dessa lötts fast, vilket har medfört att kopplingstråden i vissa fall har lossnat och oförutsett har 
modulen använts i ett nästkommande försök som leder till att exempelvis temperaturmätningarna 
blir oanvändbara. För att spara tid och öka försökens validitet så skulle det eventuellt ha använts 
ett hålkort med fastlödda förbindelserna till elektroniken. Anledning att detta inte utfördes från 
början var för att spara tid och dessa eventuella problem hade inte förutsetts.

På dessa hålkort skulle det även vara möjligt att montera på ett par ben som skulle fått upp 
modulen något. Detta skulle till viss mån förhindrat den värme som propagerar från kapsling till 
kopplingsdäck för att slutligen värma upp elektroniken underifrån. Detta kan ha medfört att 
temperaturen har varit något högre vid elektroniken än vad temperaturgivaren visade. 
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5.1.2 Mjukvara

Mjukvaran som har använts skulle kunna varit mer generell med mer valmöjligheter via trådlös 
kommunikation. Två specifika parametrarna (tid mellan mätning av temperatur) samt (hur många 
mättillfällen under mätningen som utförts) har använts, det skulle dock gått att spara tid genom att 
istället haft möjligheten att ändra dessa med hjälp av trådlös kommunikation via radiomodulen på 
PC:n istället för att behöva omprogrammera dessa två parametrar. 

I vissa fall så visade temperaturmätningarna okorrekta värden vilket medförde att ett test på 
temperaturen i ugnsmiljö blev något som behövdes utföras ofta. I nuvarande kod är den minimala 
testtiden 10 minuter vilket medförde att omprogrammering på tiden mellan mätningarna ofta 
behövdes utföras. Anledningen till att temperaturmätningarna felade var i många fall på grund av 
kopplingstråd som lossnat.

Ett misstag i mjukvaran som upptäcktes efter de flesta experiment redan hade utförts var att 
tidmätningen för temperaturmätningsintervallet började direkt efter att temperaturmätning/RSSI 
funktionen börjat exekvera. Detta medför att signalstyrka/paketförlust grafen har en positiv 
fördröjning gentemot temperaturgrafen. Denna fördröjning är dock inte okänd utan kan läsas av 
från graferna eftersom att signalstyrka/paketförlust funktionen avslutas ungefär samtidigt (baserat 
på tid för att utföra operationer för mikrokontrollen, denna tid är liten och kan därför försummas). 
Detta medför att ett vis att läsa av graferna är mer korrekt, detta är att utgå ifrån slutet av testet. En
uppskattad maximal fördröjning skulle tänkas ligga omkring 10-20 sekunder. Detta misstag 
justerades dock efter det upptäcktes. Anledningen till att tester som utförts inte utförts igen efter 
felet justerats, är på grund av att det går läsa av korrekt data som nämnts tidigare.

5.1.3 Tester

I många av de experimenten som utförts har placeringen skiljts något. Detta kan göra att 
reliabiliteten på testerna minskar något. Exempel på experiment som detta varit en realitet är de 
tester med kapsling. Ögonmåttet var det som avgjorde positionen av kapslingen med modulen i 
många fall. En bättre metod för att avgöra position skulle varit att använda sig av riktlinjer för att 
placera modulen på ungefär samma position med en precision på några millimeter. 
Riktlinjemetoden har dock använts i många fall men inte varit konsekvent, inte heller har det 
noterats om denna metod använts under utfört experiment. Det är dock värt att nämna att 
eventuella små skillnader av position inte nödvändigtvis påverkar slutsats eller resultat i det 
specifika experimentet.

Extremfallet av skillnaden av positioneringen kan jämföras mellan Figur 4.23 (sida 63) och Figur 
4.27 (sida 65) vid en förändring av temperatur från rumstemperatur till cirka 70 grader. Där det 
visar sig att en placering av elektroniken utan kapsling närmast den inre väggen i ugnsmiljön 
kommer påverka signalstyrkan väldigt mycket. Det kan dock garanteras att placeringen av 
modulen inte överstiger en differens på 1 dm på de experiment som antas som samma scenario. 
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De tester som inte nämns vara placerade nära ugnsväggen är det inte, vilket är den placering som 
visar en stor påverkan.  

Vissa förändringar på metodiken kring testerna skulle kunna ha varit önskvärda. De tester som 
utförts med kapsling har det testats samma testfall för olika tester. Detta eftersom testerna inte 
utförts samma dag och på exakt samma positioner, därför ses upprepningar av tester på olika 
positioner. För att spara tid skulle samtliga tester på kapsling ha utförts samma dag med samma 
exakta positioner.

5.1.4 Eventuella mätfel

En skillnad på cirka 3 grader mellan givarna verkar ha uppstått. Denna skillnad är i vissa fall 
mindre. Givare 2 som sitter nära elektroniken skulle logiskt sett kunna få en högre resistans med 
tanke på att elektroniken avger värme. Därför har inte detta eventuella fel justerats. I ugnsmiljö är 
också ett eventuellt fel svårt att mäta för att värmen inte är jämnt fördelad i ugnsmiljön som 
testerna har utförts i. Under dessa tester har ofta givare 1 fått en högre resistans förmodligen på 
grund av att den är placerad närmre värmeelementet.

En 10 bitars upplösning på AD-omvandlaren innebär med vald metodik att en grad skillnad inte kan
visas. För en resistansgivare med standarden IEC751 är resistansskillnaden mellan 20 och 21 
grader ungefär 0,39 ohm. Med valda metodiken är den minsta skillnad som kan visas cirka 0,395 
ohm. En annan faktor att ta hänsyn till är att AD-omvandlaren inte har en perfekt noggrannhet, 
vilket innebär att mätningen inte blir exakt. Med tanke på att AD-omvandlingen inte är exakt 
avrundas även temperaturen i mjukvaran för att små skillnader då inte är relevanta. 

Efter att ett antal mätningar har utförts med modulen, så kan temperaturmätningens värde ha 
förändrats något. Spänningen från temperaturmätningskretsen verkar vara någorlunda oförändrad,
men en förändring på temperatur kan exempelvis vara på grund av AD-omvandlaren. Ett exempel 
på skillnad på mätresultat nedan:

Första testerna:

Givare 1: 17 grader
Givare 2 (vid elektronik): 20 grader

Senare tester:

Givare 1: 13 grader
Givare 2 (vid elektronik): 16 grader

På grund av att det inte noterats en exakt offset på temperaturmätningar i rumstemperatur är det 
svårt att avgöra om det skett en förändring av uppmätt temperatur i rumstempererad miljö. Detta 
utfördes aldrig för att det antogs inte att ett sådant fel skulle uppstå samt att 
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temperaturförändringar är av intresse istället för absolut temperatur. Det valdes dock att anta att ett
eventuellt fel har uppstått och en konstant på 3 grader lades på följande tester:

 Elektronik i ugnsmiljö med olika placeringar
 Elektronik i ugnsmiljö 20 minuters test

Tillägget av denna konstant kunde göras för att det eventuellt också finns möjlighet att ändra 
tillbaka denna konstant i efterhand.

5.1.5 Representation av mätvärden

Den representationen av mätvärde som använts har inte varit användarvänlig vid avläsning av 
resultat då rådata är lagrat i form av bilder som inte är så tydliga. Detta innebär att en till felfaktor 
på resultaten uppkommer, nämligen ett eventuellt mänskligt fel vid avläsning av resultat. Tabellerna
i resultat är baserade på denna avläsningsmetod. Detta innebär att ett avläsningsfel kan 
uppkomma på +-1 dBm, speciellt på de grafer med en statisk RSSI då förändringar är lättare att 
läsa av än ett statiskt värde. Paketförluster har i vissa fall varit ännu svårare att läsa av. Ett 
avläsningsfel kan dock antas vara av raritet. Det positiva med denna metod har dock varit 
enkelheten och att man snabbt kan se resultaten på de försök som utförts. Detta innebär att det blir
något lättare att komma på relevanta tester som bör utföras.

I de tester som har utförts tills elektroniken nått 70 grader har testfunktionen i mjukvaran på 
Arduinon avslutats, men själva testet i X-CTU fortskridit. Detta har medfört att paketförlust-linjen i 
graferna haft en linjär minskning i slutet av grafen. Förenklat kan man förklara att testet är 
färdigställt där RSSI kurvan tar slut. Det som kan missas är dock eventuella paketförluster precis 
innan avslutat test.

5.2 Resultat

Diskussionsdelen om resultat tar upp relevansen och trovärdigheten av användandet av RSSI och 
PER för att avgöra radiokommunikationens kvalité. Diskussion angående resultaten av testerna tas
även upp.  

5.2.1 PER och RSSI

Två olika parametrar har studerats för att avgöra radiokommunikationens kvalité. Dessa är PER 
samt RSSI. En stor skillnad mellan de båda parametrarna är att paketförlust är en mätenhet som 
förändras mer av tiden, vilket visas av de utförda testerna. Paketförlust är en mer trovärdig 
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parameter desto längre testet fortskrider. Vid de tester där scenariot var trådlös kommunikation vid 
en ökad temperatur skedde vid ett exempel temperaturförändringen med cirka 12,5 grader per 
minut. Detta innebär att det finns möjlighet att inte tillräckligt många paket skickades för att göra 
paketförlust till en trovärdig parameter för att göra exakta slutsatser om relationen mellan 
temperatur och paketförlust. För att avläsa paketförluster bör den totala andel paketförluster under 
ett utfört test studeras i förhållande till andra scenarion som testats. Problemet med en jämförelse 
mellan olika scenarion är att de scenarion som antas som lika inte exakt är det, vissa små 
skillnader i position av modul har förekommit, vilket har visat sig påverka de uppmätta 
parametrarna väldigt mycket.

En studie visar att variationen av paketförluster är väldigt stor för svaga länkar, men ännu större 
variation ses vid kommunikation där fading uppstår. Vid starka länkar är dock variationen ganska 
liten. Variationen på korrekt mottagna paket av 49 skickade beskrivs nedan:

 Svag länk: 10-24 korrekt mottagna paket. 
 Stark länk: 47-49 korrekt mottagna paket.
 Länk som påverkats av fading: 5-45 korrekt mottagna paket. [25]

Deras tester är utförda med radiomoduler av standarden IEEE 802.11. Vid deras tester har 
datapaketen enbart loggats i mottagarmodulen till skillnad från den metod som använts i min studie
där paketet först skickats till den externa modulen för att sedan skickats tillbaka för att se om det 
skett någon paketförlust. Detta behöver dock inte minska trovärdigheten på PER eftersom det finns
en relation mellan RSSI för den externa modulen och den som är uppkopplad till PC:n, detta har 
visat sig vid användning av API-läge som möjliggör mätning av RSSI för båda enheterna 
sekventiellt med hjälp av X-CTU.

Nedan visas en tabell över relationen mellan paketförluster och RSSI, baserat på 82 olika 
mätningar slumpmässigt utvalda ifrån resultatdelen. Dessa mätningar har dock utförts i olika 
scenarion, där vissa scenarion har varit dynamiska, exempelvis förändring av temperatur.

Tabell 5.1. PER för olika värden på RSSI.

RSSI PER
  < 5 %  5-10 %  10-15 %

ca (-60) – (-65) dBm 11 9
ca (-65) – (-70) dBm 20 12 4
ca (-70) – (-75) dBm 9 5 1
ca (-75) – (-80) dBm 2 4
ca (-80) – (-85) dBm 1 1 1
ca (-70) – (-80) dBm 1
ca (-65) – (-80) dBm 1

Notera att värden i Tabell 5.1 är baserade på avläst värde ur diagrammen. Detta innebär att 
felaktigheter kan ha uppkommit. Vissa av mätningarna kan även ha värden i två olika områden 
som är beskrivna ovan. Listan bör istället tolkas som ett hjälpmedel för att dra rätt slutsatser.
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En medelvärdeslista baserat på värden från Tabell 5.1 kan ses nedan i Tabell 5.2.

Tabell 5.2. PER för olika värden på RSSI baserat på resultaten i Tabell 5.1.

RSSI PER
ca (-60) – (-65) dBm 2,25 % – 7,25 % 
ca (-65) – (-70) dBm 2,8 % – 7,78 % 
ca (-70) – (-75) dBm 2,33 % – 7,33 %
ca (-75) – (-80) dBm 3,33 % – 8,33 %
ca (-80) – (-85) dBm 5 % – 10 %

Enligt Tabell 5.2 kan en trend ses att en högre RSSI ger lägre paketförlust dock är antalet 
mätvärden ganska få vid de tester som gav lägst värde på RSSI. Detta beroende är viktigt att 
konstatera för att kunna avgöra om RSSI är en relevant mätenhet på resultaten. I största del är 
slutsatserna baserat på RSSI, eftersom att variationen är mindre och därför medför detta att det är 
lättare att studera resultaten baserat på denna mätenhet. 

5.2.2 Mätresultat

En intressant upptäckt baserat på de utförda mätningarna är positionens betydelse, att små 
positionsförändringar kan ha relativt stor påverkan på RSSI. Detta visas i vissa utav testerna men 
märktes även under arbetets utförande. Detta har gjort det svårt att avgöra kapslingens dämpning 
på materialet i fråga. Det som går att avgöra är dock en total förlust gentemot ett annat scenario 
som utfördes i nivåtestet med kapsling av keramik gentemot bara elektroniken. Detta test har även 
brister då det har varit en viss höjdskillnad mellan testet med kapsling och det utan kapsling. Ett 
kompletteringstest återfinns dock när elektroniken är något upphöjd, men även detta test är 
bristfälligt då form och material på upphöjningen påverkar RSSI. Detta var något som upptäcktes 
under arbetet då en något ojämn träbit lades under elektroniken som fick en enorm påverkan på 
RSSI.

I några av de utförda testerna har det testats hur det påverkar RSSI och PER att ta bort och föra 
på överdelen av kapslingen. Dessa tester visar att kapslingen säkerligen har en påverkan på 
radiokommunikationen då RSSI-kurvan förändras när överdel påförs. Dessa tester visar att för 
vissa höjdnivåer minskar RSSI och för vissa nivåer ökar RSSI samt att höjdnivåerna inte direkt kan
relateras till om RSSI kommer öka eller minska. Omgivningsmiljön runt dessa höjdnivåer har dock 
skiljts något då material av trä har varit i närheten av den externa radiomodulen i olika omfattning 
för de olika nivåer. 

Förändringar av RSSI för olika positioner har inte varit så förutsägbara, dvs. tester med olika 
längdavstånd mellan radiomodulerna visar inte en linjär RSSI ökning baserat på längden. För en 
optimal radiokommunikation utan förluster är förändringar för RSSI beroende på avstånd mellan 
radioantennerna och antennernas effektiva areor förutsatt att våglängden inte förändras. Detta 
innebär att för de tester som utförts med varierad längd som inte haft en minskning av RSSI efter 
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ökat avstånd har haft något som påverkat signalen. Detta anses bero mycket på omgivningsmiljön.
Det kan tänkas ske exempelvis reflektioner från omgivande miljö som ger upphov till multipath 
fenomenet. Tidigare studier har även visat att multipath har en stor påverkan på RSSI. Ett test har 
också utförts med ett skal av aluminiumfolie på överdelen som visar på att ökningar är ännu högre 
än med överdel utan aluminium för de nivåer som RSSI ökar med ett påförande av överdel. 
Aluminium har radiovågor svårt att penetrera, men har en förmåga att reflektera radiovågorna. 
Detta innebär att kapslingen eventuellt skulle kunna anpassas efter det scenario 
radiokommunikationssystemet ska implementeras i, eftersom keramiken i närheten av 
sändarmodulen i vissa fall visar ökning på RSSI. Att RSSI ökar mer i vissa tester kan vara för att 
aluminiumet har en större påverkan på reflektioner av radiovågorna.

Kapslingens betydelse om en riktad antenn skulle användas istället kan även vara värt att 
spekulera i. För en riktad antenn borde inte kapslingen ha lika stor betydelse på 
radiokommunikationen. Detta eftersom antagandet om att reflektioner i vissa fall påverkar 
radiostrålningen som kanske inte annars skulle ske om strålningen riktats. En riktad antenn skulle 
därför kunna minska komplexiteten vid uppbyggnaden av ett system då vissa delar av kapslingen 
inte behövs ta hänsyn till.

I en miljö med mycket reflektioner och multipath där position av radiosändare varieras skulle en 
möjlig konsideration vara att använda sig av någon av nämnda lösningar på multipath, exempelvis 
att använda flera mottagare där någon av dessa moduler tar emot en tillräckligt stark signal för att 
radiokommunikation ska vara möjligt.

Med enbart elektronik i ugnsmilön med en temperatursökning har en minskning av RSSI i många 
fall visats. Tester på elektroniken till cirka 70 grader utfördes även i ett 20 minuters test där 
elektroniken försökte hållas på cirka 70 grader när den kom upp i dessa temperaturer. Resultaten 
av dessa tester var något otydliga och den vanliga minskningen på RSSI visades inte lika tydligt.  
Gemensamt för tester i 20 minuter är en varierad RSSI de första minuterna, för att sedan 
stabiliseras något. 20 minuter testerna har även visat en del oscillationer på RSSI-kurvan.

I de fall där elektroniken haft en omgivande kapsling med redan hög temperatur i ugnsmiljön, så 
har inte samma minskning av RSSI visats som för elektroniken utan kapsling. Detta är ganska 
svårt att avgöra varför detta skett. Men om man jämför tester med konstant temperatur och en 
temperaturutveckling i ugnsmiljön, så har de tester med en konstant temperatur haft något jämnare
RSSI-kurva oavsett vilken temperaturökning som varit vid elektroniken. Det finns chans att ugnen 
under uppvärmning har en viss påverkan på radiokommunikationen som inte existerar i samma 
utsträckning som när ugnen redan är varm. En aspekt som tillkommer är även de materiella 
egenskaperna för ugnens väggar för olika temperaturer som eventuellt kan ha en påverkan på 
radiokommunikationen. 

Den trend överlag som kan ses på samtliga tester med högre temperaturer är att en ökad mängd 
oscillationer på RSSI uppstår i förhållande till en kall ugnsmiljö.     

I de mätningar som utförts baserat på olika nivåer kan en korrelation mellan RSSI och PER ses, 
även fast PER är väldigt varierande. Korrelationen är mer synbar där RSSI varierar mycket. I de 
fall RSSI värdet varit någorlunda nära ett annat värde exempelvis en skillnad på 3 dBm är 
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korrelationen svårare att se och denna korrelation tenderar att inte stämma i vissa fall där RSSI 
skillnaden är liten. Korrelationen mellan RSSI och PER är förmodligen inte linjär. Det kan ses på 
vissa tester att när RSSI ligger på en nivå nära mottagarens känslighet så är en variation på RSSI 
mer kritisk. Detta innebär att en RSSI variation inte alltid behöver ha en så stor påverkan på PER 
som man kan tro. För ett radiokommunikationssystem kan det tänkas att därför lägga en lägsta 
tillåtna gräns på RSSI, istället för att försöka maximera RSSI vid situationer och fall där det har en 
liten betydelse.

För de utförda testerna är det ganska svårt att avgöra den exakta utstrålningen av radiovågor från 
antennerna med den valda metoden. Denna utstrålning har istället antagits baserat på den typ av 
antenn som den externa radiomodulen använder, alltså en monopol antenn. Monopolantennens 
strålningsmönster antas vara som det beskrivs i Figur 2.5 (sida 12). Det är dock okänt hur mycket 
effekt som strålar horisontellt och vertikalt. Vinkeltestet visar även att utstrålningen inte har varit 
jämn från den externa radiomodulen, dvs. utstrålningen tänkt som en cirkelskiva med ett perspektiv
ovanifrån. Detta beror dock med stor sannolik att antennen varit lite böjd. Därför kanske just 
vinkeltestet inte har något större värde för vidare arbete eller studier.

5.3 Sammanfattning

Metodiken för denna studie skulle kunnat förbättrats, exempel på detta är ett mer robustare system
mekaniskt sett som till exempel fastlödd tråd istället för lösa trådar som förbindelser på ett 
kopplingsdäck. Värmespridning från kapslingen till systemet via direkt fysisk kontakt borde ha 
minimerats. Vissa förbättringar på mjukvaran skulle även kunna ha utförts. En mer generell 
programkod med fler valbara möjligheter som skulle förenklat utförda tester. Gällande metodiken i 
övrigt skulle testerna kunnat vara något mer noggranna i dess utförande. Resultaten från dessa 
tester har sedan representerats på ett något otydligt vis på grund av små misstag under projektets 
förlopp. Under testningsperioden av detta projekt kan temperaturmätningarna ha visat ett förändrat
resultat i början gentemot slutet av denna testningsperiod, vilket minskar temperaturmätningarnas 
reliabilitet. 

Resultaten och liknande studier visar ett samband mellan PER och RSSI, vilket innebär att RSSI 
som indikator för mottagen signalstyrka kan antas någorlunda trovärdig. 

Resultaten av testerna visar att omgivningsmiljön kan antas ha en stor påverkan på RSSI och 
medföra att längden mellan radiomodulerna inte ger ett linjärt förhållande till RSSI. 

Temperaturförändringar kan ha påverkan på RSSI, men en viss osäkerhet för vissa fall. 
Exempelvis så visar en temperaturökning väldigt liten påverkan på RSSI när kapsling av keramik 
och glasull använts. Det som skiljer dessa test åt är radiomodulens omgivande miljö. Kapslingen 
som använts har dock inte visat någon signifikant påverkan på radiokommunikationen, det vill säga
om man jämför med och utan kapsling. 
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6 SLUTSATSER

6.1 Svar på frågeställningarna

Denna studie är baserad på fyra frågeställningar som antas vara relevanta för ett fall där ett 
radiokommunikationssystem ska utföra dataöverföring ifrån en ugnsmiljö. Nedan kan slutsatser 
angående dessa fyra frågeställningar ses.

 Hur kan man implementera ett radiokommunikationssystem för dataöverföring från en 
ugnsmiljö till en mottagarenhet utanför ugnsmiljön?

Slutsats: För en ugnsmiljö med en temperatur på cirka 200 grader är kapsling av ett lager keramik 
och ett lager glasull tillräckligt för att hålla nere temperaturen under 70 grader vid elektroniken 
under en viss tid. Denna tid har varierat något där ett test visar 8 minuter och två andra test visar 
att elektroniken inte kommer att nå 70 grader inom 10 minuter. Radiokommunikationen med denna
kapsling visar sig vara god. PER ligger under 4 procent, vilket kan antas vara lågt om man jämför 
med övrig mätdata. 
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 Hur påverkar en ökad omgivningstemperatur runt elektroniken radiokommunikation?

Slutsats: Tester på 10 minuter tills en temperatur på 70 grader har uppnåtts av elektronikgivaren 
påvisar en minskning på ungefär 4-6 dBm när enbart elektronik placerats i ugnsmiljön, men något 
mindre minskning av RSSI har setts under senare testförlopp med något annorlunda 
temperatursutveckling för enbart elektronik. De tester som fortskrider i 20 minuter visar på att en 
mängd oscillationer uppstår och tydligt mönster är svårare att se, dock stabiliserades RSSI-kurvan 
något efter en viss tid. 

De tester med kapsling av keramik och glasull har dock inte visat samma utveckling som för 
elektronik utan kapsling. Dessa tester visar ingen minskning av RSSI dock vissa oscillationer. 

 Hur påverkas radiokommunikationen av en förändrad positionering gällande förhållandet 
mellan de båda radiomodulerna?

Slutsats: Positionering har stor påverkan på RSSI och en eventuell påverkan på PER i de fall där 
positioneringen påverkar RSSI mycket. RSSI förändringen vid olika positioneringar är högst 
beroende av den omgivande miljön. Ett fenomen som tros ha stor påverkan baserat på olika 
miljöer är multipath. Med den kapsling och miljöer som testerna utförts i kan just positionering vara 
den faktor som har störst påverkan på RSSI, exempelvis har ett test visat en skillnad stor som 10 
dBm när den externa radiomodulen har ändrat position med 1 meter.

 Hur påverkar en eventuell kapsling radiokommunikationen?

Slutsats: För en kapsling av keramik och glasull som använts i studien har ingen signifikant skillnad
mellan med och utan kapsling kunnat påvisas. Det har dock påvisats att keramiken har en 
påverkan på radiokommunikationen. Keramiken har då visat en påverkan på RSSI i de fall som 
kapslingens överdel har påförts, alternativt utan överdel. Detta påvisar att keramiken har en 
påverkan på hur radiovågorna strålar. Detta kan bero på exempelvis reflektioner som i vissa fall 
kan ha positiv påverkan på radiokommunikationen när överdel påförs medan andra fall en negativ 
påverkan. Anledningen till detta är förmodligen omgivningsmiljön då detta förändrades om en 
påförd överdel gav negativ eller positiv effekt på RSSI.

6.2 Framtida arbete

Denna studie har visat att positionen spelar väldigt stor roll gällande kvalitén på  
radiokommunikationen, därför skulle det vara tänkbart att undersöka detta för de tänkta positioner i
den lokal systemet ska implementeras i. För en industrilokal är just multipath ett fenomen som 
förmodligen kommer ha stor påverkan på radiokommunikationen. Om detta skulle vara ett stort 
problem skulle följande lösningar kunna vara en lösning på problemet:

 Tidsdiversitet, innebär att signalen repeteras. Detta innebär dock att datahastigheten halve-
ras.
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 Rumsdiversitet, innebär att man använder två antenner på olika höjd vilket möjliggör att 
chansen att en av dessa tar emot en stark signal. Denna lösning påverkar inte datahastig-
heten.

 Frekvens diversitet, innebär att man använder två olika uppsättningar av radiomoduler med
olika frekvensanvändning, men skickar samma information. Detta ger en hög chans att nå-
gon av dessa mottagare tar emot en signal med hög styrka. 

Modulationsteknik och Spread Spectrum teknik för radiomodul är något denna studie inte 
undersökt tillräckligt nära för att avgöra vilka val som skulle passa. Valet av Spread Spectrum 
teknik kan exempelvis bero på omgivande radiokommunikationssystem där exempelvis Bluetooth 
använder en adaptiv teknik vilken funkar väl tillsammans med radiokommunikationssystem som 
inte använder hoppningsmetodik. Ett val av Modulationsteknik och Spread Spectrum bör 
undersökas vidare om man vill maximera prestandan på radiokommunikationen.

För de testade fallen har en kapsling av keramik och glasull påverkat radiokommunikationen 
väldigt lite. Just keramiska material skulle därför tänkas vara ett intressant material som kapsling. I 
denna studie har det som nämnts använts porslin. Det finns eventuellt andra keramiska material 
som skulle vara bättre för den tänkta applikationen. Viktiga materiella parametrar som man bör titta
på är konduktivitet, relativ permeabilitet och den dielektriska konstanten. I detta sammanhang för 
ett icke magnetiskt material är låg konduktivitet bland det viktigaste, men även dielektriska 
konstanten ger upphov till en dämpning enligt den så kallade förlust tangenten. Den dielektriska 
konstanten är beroende av frekvensen av vågen som penetrerar, detta beroende kan vara värt att 
undersöka för det specifika materialet för att kunna välja rätt frekvens på radiovågorna. 

Denna studie har enbart undersökt radiokommunikation med en monopol antenn. Detta kan 
innebära att den omgivande kapslingen har mer påverkan på grund av reflektioner vilket skulle 
kunna förklara de stora förändringarna av RSSI vid påförande av överdel. Om en monopol antenn 
skulle användas så bör omgivande kapsling tas hänsyn till och man skulle kunna utnyttja den för 
att reflektera radiovågor. 
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Figur A1: Bild av det konstruerade systemet.
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APPENDIX B: MJUKVARA

#include<XBee/Xbee.h>

#include <eeprom.h>

double Battery(void); 
double VtempFun1();
double VtempFun2();
void calcT(int count);
void meny(void);
void TempRSSI(boolean LongMode);
void RSSI();
void eepromWrite(boolean LongMode);
class TempTime{  //klassfunktion som sköter tidsräkningen

public:
double *arrRet(boolean LongMode)
{
if(LongMode==false)
{

return Y;
}
else
{

return Ylong;
}
}
int countRet(){return counterT;}
void nollstall(void){ pretime=0;counterT=0;}
boolean check(boolean LongMode)
{ 
if(pretime==0)
{
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pretime=millis();
}
time=millis()-pretime;

if(time>30000)
{

if(LongMode == false)
{

Y[counterT]=VtempFun1();
Y[counterT+20]=VtempFun2();
if (Y[counterT+20]>1.69)
{

Serial1.print("MAXTEMP");
++counterT;
for(int t=0; t<(19-counterT);++t)

{

Y[(20+counterT)+t]=0;
Y[counterT+t]=0;

}  
return false;
}

}
else
{

Ylong[counterT]=VtempFun1();
Ylong[counterT+40]=VtempFun2();

if (Ylong[counterT+40]>1.69)
{

 Serial1.print("MAXTEMP");
 ++counterT;

for(int t=0; t<(39-counterT);++t)
{

Ylong[(40+counterT)+t]=0;
Ylong[counterT+t]=0;

} 
return false;
}
}
pretime=millis(); //reset timer
++counterT;
return true;
}
return true;
}
private:
unsigned long time;
int counterT;
unsigned long pretime;
double Y[40];
double Ylong[80];
int pos;
};

double *voltGlobal; // Global pekarvariabel för hänvisning till temperaturdata

void setup()
{
pinMode(18, INPUT); //Sätter pinne 18 till ingång
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pinMode(19, INPUT); //Sätter pinne 19 till ingång
pinMode(6,OUTPUT); //Sätter pinne 6 till ingång
Serial1.begin(9600); //Sätter datahastigheten på den seriella transmissionen
digitalWrite(6,HIGH); //konstant spänning till temperatursensorkrets
delay(1000);
Serial1.print("Starting: 1=RSSItemp, 2=Battery,3= RSSI,4=Sendtemp, 5=LongRSSItemp, 
6=SendLongtemp");
}

void loop()
{

Serial1.flush(); 
boolean LongMode; //false= 20 temperaturmätningspunkter, true=40 

temperaturmätningspunkter. 
int val=0; //initierar variabel för val av funktion
if(Serial1.available() > 0) 
{

int val1 =Serial1.read();
if(val1==49) //(ascii 1) Påbörjar test av rssi och temperatur med 20 

temperaturmätpunkter
{

Serial1.print("RSSI MÄTNING KAN PÅBÖRJAS");
LongMode=false;
TempRSSI(LongMode);

}
if(val1==50) //(ascii 2)

{
Serial1.print("Batterikapacitet: ");
Serial1.print(Battery());

}
if(val1==51) //(ascii 3) RSSI-test

{
while(Serial1.available()){Serial1.read();}
RSSI();

}
if(val1==52) //(ascii 4), skriver ut temperatur med 20 mätpunkter

{
LongMode=false;
eepromWrite(LongMode);

}
if(val1==53)//  Påbörjar test av rssi och temperatur med 40 

temperaturmätpunkter
{

LongMode= true;
Serial1.print("RSSI test kan startas!");
TempRSSI(LongMode);

}

if(val1==54)//skriver ut temperatur med 40 mätpunkter
{

LongMode=true;
eepromWrite(LongMode);

}
}

}
void TempRSSI(boolean LongMode){
TempTime TempTime1; 
TempTime1.nollstall(); //sätter tidsräknare till noll
int counter;  //räknar nuvaranande mätpunkter mätta
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int maxcount; //Maximala antalet mätpunkter
boolean TF;
boolean start=false; //När denna sätts TRUE startar testet att räkna
int count=0;
if(LongMode==false) //kontrollerar om 20 punkter eller 40 punkter är valda

{
maxcount=20;

}
else

{
maxcount=40;

}

Serial1.print("TempRssi can start!");
while(Serial1.available()){Serial1.read();} //rensar inkommande databufferten
while(TempTime1.countRet()<maxcount)
{

if (Serial1.available() > 0) //Om det finns data i inkommande bufferten
{
Serial1.write(Serial1.read());

if(start==false)
{

TempTime1.check(LongMode);//Anropar kontrollfunktion av tid
start=true;

}
}
if(start==true)
{
TF=TempTime1.check(LongMode);

if(TF==false)
{

count=TempTime1.countRet(); //returnerar antal uppmätta punkter
voltGlobal=TempTime1.arrRet(LongMode); //returnerar en array på 

uppmätta temperaturer
calcT(count);
Serial1.print("klar2");
return loop();

}
}

}
voltGlobal=TempTime1.arrRet(LongMode); //voltGlobal pekar på värden från array ifrån 
funktion
count=maxcount;
calcT(count);//Påbörjar kalkylering av temperatur
Serial1.print("Klar");
delay(1000);
}

double VtempFun1(void)
{
double tempY=0;
for(int t=0; t<10;++t)

{
tempY=analogRead(18)+tempY;

}
tempY=tempY/(1023*10)*5;
return tempY;
}
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double VtempFun2(void)
{
double tempY=0;
for(int t=0; t<10;++t)

{
tempY=analogRead(19)+tempY;

}
tempY=tempY/(1023*10)*5;
return tempY;

}
void calcT(int count){
int maxcount;
if (count>20)
{

maxcount = 40;
}
else

{
maxcount = 20;

}
double Rx[80];
double current1=1.259;
double current2=1.259;
int errorconst= 3;
double temp[80];
double Rz = 100;
int temprund[80];
for (int v=0; v<count;++v)
{

delay(1000);
Rx[v]= (voltGlobal[v]*100)/current1;
Rx[v+maxcount]= (voltGlobal[v+maxcount]*100)/current2;
temp[v] = (-Rz * 3.9083E-3 + sqrt(Rz * Rz * +3.9083E-3 * 3.9083E-3 - 4 * Rz * 

-5.775E-7 * (Rz - Rx[v]))) / (2 * Rz * -5.775E-7);
temp[v+maxcount] = (-Rz * 3.9083E-3 + sqrt(Rz * Rz * +3.9083E-3 * 3.9083E-3 - 4 * Rz 

* -5.775E-7 * (Rz - Rx[v+maxcount]))) / (2 * Rz * -5.775E-7);
    round(temp[v]);

round(temp[v+maxcount]);
temprund[v]=(int)temp[v]+errorconst;

    temprund[v+maxcount]=(int)temp[v+maxcount]+errorconst;
EEPROM.write(v, temprund[v]);
EEPROM.write(v+maxcount, temprund[v+maxcount]);

   }
}
double Battery(void) //Funktion för att avgöra hur mycket batterikapacitet som finns kvar i 
batteriet
{
double Vbat=0;
for(int t=0; t<10;++t)
{

Vbat=analogRead(20)+Vbat;
}
Vbat=Vbat/10;
return Vbat; //returnerar ett värde mellan 0-1023
}

void RSSI(){ //oändlig loop för test av RSSI
int i=1;
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while(i==1)
{

if (Serial1.available() > 0) 
{

Serial1.write(Serial1.read());

}
}
}
void eepromWrite(boolean LongMode) //Skickar data via usb
{
int eeprommax;
double temperature;
Serial.begin(9600);
if(LongMode==false)
{

eeprommax=40;
}
else
{

eeprommax=80;
}
for(int c=0; c<eeprommax;++c)
{

temperature =EEPROM.read(c);
Serial.print(",");
Serial.print(temperature);
delay(500);

}
}
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APPENDIX C: MÄTRESULTAT

C1: Längdtester

Längdtester beskriver två tester som är utförda i två olika miljöer. Första testet är utfört i en 
någorlunda öppen miljö och det andra testet i korridor de 4 första metrarna för att sedan bli en mer 
komplex miljö. 

C: 1.1 Öppen yta 

Resultat för tester för öppen yta innebär tester som utförts på en någorlunda öppen yta med 
radiomodulerna. Avståndet mellan radiomodulerna har varit 1, 2 och 3 meter. Figur C1 motsvarar 
det test som utförts med 1 meters avstånd, Figur C2 motsvarar 2 meters avstånd och Figur C3  
motsvarar 3 meters avstånd.
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Figur C1: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken vid 1
meters avstånd mellan radiomodulerna på en någorlunda öppen yta. 

Figur C2: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken vid 2
meters avstånd mellan radiomodulerna på en någorlunda öppen yta. 

Figur C3: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken vid 3
meters avstånd mellan radiomodulerna på en någorlunda öppen yta. 
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C1.4 Korridor

Nedanstående figurer visar resultat av de tester där  miljön har varit korridor 4 första metrarna efter
dessa metrar var miljön mer komplex. Avståndet mellan radiomodulerna har varit 2, 3, 4 och 5 
meter. Figur C4 motsvarar det test som utförts med 2 meters avstånd, Figur C5 motsvarar 3 
meters avstånd, Figur C6 motsvarar 4 meters avstånd och Figur C7 motsvarar 5 meters avstånd.

Figur C4:  RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken vid 2
meters avstånd mellan radiomodulerna i en korridor första fyra metrarna, därefter en mer komplex

omgivningsmiljö.

Figur C5: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken vid 3
meters avstånd mellan radiomodulerna i en korridor första fyra metrarna, därefter en mer komplex

omgivningsmiljö.
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Figur C6: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n vid 4 meters avstånd mellan radiomodulerna
i en korridor första fyra metrarna, därefter en mer komplex omgivningsmiljö.

Figur C7: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n vid 5 meters avstånd mellan radiomodulerna
i en korridor första fyra metrarna, därefter en mer komplex omgivningsmiljö.

C2: Tester på kapsling av keramik med och utan överdel 

Tester på kapsling av keramik med och utan överdel har utförts med olika placeringar baserat på 
olika höjdnivåer.  De olika höjdnivåerna i detta test beskrivs av Figur 4.7 (sida 42).
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C2.1: Utan överdel nivå 0

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken 
där den externa radiomodulen är placerad på nivå 0 enligt  Figur 4.7 (sida 42). Dessa tester är 
utförda med kapsling av keramik utan överdel. 

Figur C8: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken. Kapsling
av keramik med bara underdel har använts. Testerna är utförda på höjdnivå 0.
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C2.2: Utan överdel nivå 1

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken 
där den externa radiomodulen är placerad på nivå 1 enligt  Figur 4.7 (sida 42). . Dessa tester är 
utförda med kapsling av keramik utan överdel. 

Figur C9: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken. Kapsling
av keramik med bara underdel har använts. Testerna är utförda på höjdnivå 1.
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C2.2: Utan överdel nivå 2

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken 
där den externa radiomodulen är placerad på nivå 2 enligt  Figur 4.7 (sida 42). Dessa tester är 
utförda med kapsling av keramik utan överdel. 

Figur C10: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken.
Kapsling av keramik med bara underdel har använts. Testerna är utförda på höjdnivå 2.
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C2.4: Utan överdel nivå 3

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken 
där den externa radiomodulen är placerad på nivå 3 enligt  Figur 4.7 (sida 42). Dessa tester är 
utförda med kapsling av keramik utan överdel.

Figur C11: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken.
Kapsling av keramik med bara underdel har använts. Testerna är utförda på höjdnivå 3.
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C2.5: Med överdel nivå 0

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken 
där den externa radiomodulen är placerad på nivå 0 enligt  Figur 4.7 (sida 42).  Dessa tester är 
utförda med kapsling av keramik med överdel och underdel. 

Figur C12: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken.
Kapsling av keramik med underdel och överdel har använts. Testerna är utförda på höjdnivå 0.

102



Beroendet av temperatur, läge och inkapsling på RSS och PER i ett
radiokommunikationssystem som används i ugnar

C2.6: Med överdel nivå 1

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken 
där den externa radiomodulen är placerad på nivå 1 enligt  Figur 4.7 (sida 42). Dessa tester är 
utförda med kapsling av keramik med överdel och underdel. 

Figur C13: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken.
Kapsling av keramik med underdel och överdel har använts. Testerna är utförda på höjdnivå 1.
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Beroendet av temperatur, läge och inkapsling på RSS och PER i ett
radiokommunikationssystem som används i ugnar

C2.7: Med överdel nivå 2

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken 
där den externa radiomodulen är placerad på nivå 2 enligt  Figur 4.7 (sida 42). Dessa tester är 
utförda med kapsling av keramik med överdel och underdel. 

Figur C14: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken.
Kapsling av keramik med underdel och överdel har använts. Testerna är utförda på höjdnivå 2.

104



Beroendet av temperatur, läge och inkapsling på RSS och PER i ett
radiokommunikationssystem som används i ugnar

C2.8: Med överdel nivå 3

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken 
där den externa radiomodulen är placerad på nivå 3 enligt  Figur 4.7 (sida 42). Dessa tester är 
utförda med kapsling av keramik med överdel och underdel. 

Figur C15: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken.
Kapsling av keramik med underdel och överdel har använts. Testerna är utförda på höjdnivå 3.

C3: Tester på kapsling av keramik med och utan överdel (med 
Aluminiumfolie)

Tester på kapsling av keramik med och utan överdel där överdelen har ett lager aluminiumfolie på 
den har utförts med olika placeringar baserat på olika höjdnivåer.  De olika höjdnivåerna i detta test
beskrivs av Figur 4.7 (sida 42).
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Beroendet av temperatur, läge och inkapsling på RSS och PER i ett
radiokommunikationssystem som används i ugnar

C3.1: Utan överdel nivå 1

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken 
där den externa radiomodulen är placerad på nivå 1 enligt  Figur 4.7 (sida 42). Dessa tester är 
utförda med kapsling av keramik utan överdel. 

Figur C16: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken.
Kapsling av keramik med bara underdel har använts. Testerna är utförda på höjdnivå 1.
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Beroendet av temperatur, läge och inkapsling på RSS och PER i ett
radiokommunikationssystem som används i ugnar

C3.2: Utan överdel nivå 2

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken 
där den externa radiomodulen är placerad på nivå 2 enligt  Figur 4.7 (sida 42). Dessa tester är 
utförda med kapsling av keramik utan överdel. 

Figur C17: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken.
Kapsling av keramik med bara underdel har använts. Testerna är utförda på höjdnivå 2.
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Beroendet av temperatur, läge och inkapsling på RSS och PER i ett
radiokommunikationssystem som används i ugnar

C3.3: Utan överdel nivå 3

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken 
där den externa radiomodulen är placerad på nivå 3 enligt  Figur 4.7 (sida 42). Dessa tester är 
utförda med kapsling av keramik utan överdel. 

Figur C18: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken.
Kapsling av keramik med bara underdel har använts. Testerna är utförda på höjdnivå 3.
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Beroendet av temperatur, läge och inkapsling på RSS och PER i ett
radiokommunikationssystem som används i ugnar

C3.4: Med överdel nivå 1

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken 
där den externa radiomodulen är placerad på nivå 1 enligt  Figur 4.7 (sida 42). Dessa tester är 
utförda med kapsling av keramik med överdel och underdel. Överdelen har i detta fall ett lager 
aluminiumfolie på dess ytskikt.

Figur C19: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken.
Kapsling av keramik med underdel och överdel har använts. Överdelen är täckt av ett lager

aluminiumfolie. Testerna är utförda på höjdnivå 1.
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Beroendet av temperatur, läge och inkapsling på RSS och PER i ett
radiokommunikationssystem som används i ugnar

C3.5: Med överdel nivå 2

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken 
där den externa radiomodulen är placerad på nivå 2 enligt  Figur 4.7 (sida 42). Dessa tester är 
utförda med kapsling av keramik med överdel och underdel. Överdelen har i detta fall ett lager 
aluminiumfolie på dess ytskikt.

Figur C20: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken.
Kapsling av keramik med underdel och överdel har använts. Överdelen är täckt av ett lager

aluminiumfolie. Testerna är utförda på höjdnivå 2.
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Beroendet av temperatur, läge och inkapsling på RSS och PER i ett
radiokommunikationssystem som används i ugnar

C3.6: Med överdel nivå 3

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken 
där den externa radiomodulen är placerad på nivå 3 enligt  Figur 4.7 (sida 42). Dessa tester är 
utförda med kapsling av keramik med överdel och underdel. Överdelen har i detta fall ett lager 
aluminiumfolie på dess ytskikt.

Figur C21: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken.
Kapsling av keramik med underdel och överdel har använts. Överdelen är täckt av ett lager

aluminiumfolie. Testerna är utförda på höjdnivå 3.
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Beroendet av temperatur, läge och inkapsling på RSS och PER i ett
radiokommunikationssystem som används i ugnar

C4: Kapsling av keramik i olika nivåer gentemot enbart elektronik

Tester på kapsling av keramik gentemot utan kapsling har utförts med olika placeringar baserat på 
olika höjdnivåer.  De olika höjdnivåerna för dessa test beskrivs av Figur 4.7 (sida 42).

C4.1: Utan kapsling nivå 1

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken 
där den externa radiomodulen är placerad på nivå 1 enligt  Figur 4.7 (sida 42). Dessa tester är 
utförda helt utan kapsling.

Figur C22: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken. Ingen
kapsling har använts. Testerna är utförda på höjdnivå 1.
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Beroendet av temperatur, läge och inkapsling på RSS och PER i ett
radiokommunikationssystem som används i ugnar

C4.2: Utan kapsling nivå 2

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken 
där den externa radiomodulen är placerad på nivå 2 enligt  Figur 4.7 (sida 42). Dessa tester är 
utförda helt utan kapsling.

Figur C23: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken. Ingen
kapsling har använts. Testerna är utförda på höjdnivå 2.
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Beroendet av temperatur, läge och inkapsling på RSS och PER i ett
radiokommunikationssystem som används i ugnar

C4.3: Med kapsling av keramik nivå 1

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken 
där den externa radiomodulen är placerad på nivå 1 enligt  Figur 4.7 (sida 42). Dessa tester är 
utförda med kapsling av keramik med överdel och underdel. 

Figur C24: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken.
Kapsling av keramik har använts. Testerna är utförda på höjdnivå 1.
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Beroendet av temperatur, läge och inkapsling på RSS och PER i ett
radiokommunikationssystem som används i ugnar

C4.4: Med kapsling nivå 2

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken 
där den externa radiomodulen är placerad på nivå 2 enligt  Figur 4.7 (sida 42). Dessa tester är 
utförda med kapsling av keramik med överdel och underdel. 

Figur C25: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken.
Kapsling av keramik har använts. Testerna är utförda på höjdnivå 2.

C5: Tester på kapsling av keramik gentemot kapsling av keramik och 
glasull

Tester på kapsling av keramik gentemot kapsling av keramik och glasull är tester utförda med två 
fall där kapslingen är av enbart keramik med överdel och underdel samt ett fall där 1 cm tjockt 
lager glasull placerats inuti keramikkapslingen mot det inre ytskiktet.  De olika höjdnivåerna i detta 
test beskrivs av Figur 4.7 (sida 42).
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Beroendet av temperatur, läge och inkapsling på RSS och PER i ett
radiokommunikationssystem som används i ugnar

C5.1: Kapsling av keramik nivå 1

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken 
där den externa radiomodulen är placerad på nivå 1 enligt  Figur 4.7 (sida 42). Dessa tester är 
utförda med kapsling av keramik med överdel och underdel.

Figur C26: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken.
Kapsling av keramik har använts. Testerna är utförda på höjdnivå 1.
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Beroendet av temperatur, läge och inkapsling på RSS och PER i ett
radiokommunikationssystem som används i ugnar

C5.2: Kapsling av keramik nivå 2

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken 
där den externa radiomodulen är placerad på nivå 2 enligt  Figur 4.7 (sida 42). Dessa tester är 
utförda med kapsling av keramik med överdel och underdel.

Figur C27: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken.
Kapsling av keramik har använts. Testerna är utförda på höjdnivå 2.
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Beroendet av temperatur, läge och inkapsling på RSS och PER i ett
radiokommunikationssystem som används i ugnar

C5.3: Kapsling av keramik och glasull nivå 1

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken 
där den externa radiomodulen är placerad på nivå 1 enligt  Figur 4.7 (sida 42). Dessa tester är 
utförda med kapsling av keramik med överdel och underdel samt ett lager glasull inuti denna 
keramikkapsling. 

Figur C28: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken.
Kapsling av keramik och ett lager glasull har använts. Testerna är utförda på höjdnivå 1.
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Beroendet av temperatur, läge och inkapsling på RSS och PER i ett
radiokommunikationssystem som används i ugnar

C5.4: Kapsling av keramik och glasull nivå 2

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken 
där den externa radiomodulen är placerad på nivå 2 enligt  Figur 4.7 (sida 42). Dessa tester är 
utförda med kapsling av keramik med överdel och underdel samt ett lager glasull inuti denna 
keramikkapsling. 

Figur C29: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken.
Kapsling av keramik och ett lager glasull har använts. Testerna är utförda på höjdnivå 2.
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Beroendet av temperatur, läge och inkapsling på RSS och PER i ett
radiokommunikationssystem som används i ugnar

C5.5: Kapsling av keramik och glasullsbotten nivå 1

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken 
där den externa radiomodulen är placerad på nivå 1 enligt  Figur 4.7 (sida 42). Dessa tester är 
utförda med kapsling av keramik med överdel och underdel samt ett lager glasull placerat endast 
på botten av kapslingen.

Figur C30: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken.
Kapsling av keramik med ett lager glasull på botten har använts. Testerna är utförda på höjdnivå 1.
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Beroendet av temperatur, läge och inkapsling på RSS och PER i ett
radiokommunikationssystem som används i ugnar

C5.6: Kapsling av keramik och glasullsbotten nivå 2

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken 
där den externa radiomodulen är placerad på nivå 2 enligt  Figur 4.7 (sida 42). Dessa tester är 
utförda med kapsling av keramik med överdel och underdel samt ett lager glasull placerat endast 
på botten av kapslingen.

Figur C31: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken.
Kapsling av keramik med ett lager glasull på botten har använts. Testerna är utförda på höjdnivå 2.

C6: Test med konduktivt föremål (1 meter ifrån radiomodul vid PC:n) 

Tester med konduktivt föremål där föremålet är placerat 1 meter ifrån radiomodul vid PC:n är 
utförda enligt Figur 4.27 (sida 65).  Detta föremål är täckt av aluminiumfolie och är placerat emellan
radiomodulen vid PC:n och den externa radiomodulen. Avståndet mellan de båda modulerna har 
varit 3,5 meter. 
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Beroendet av temperatur, läge och inkapsling på RSS och PER i ett
radiokommunikationssystem som används i ugnar

C6.1: Utan föremålet

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI och PER då modulerna är placerade 3,5 meter ifrån 
varandra. Testerna är utförda utan föremål emellan dem.

Figur C32: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) för radiolänken utan
objekt mellan modulerna, där avståndet mellan modulerna är 3,5 meter.
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Beroendet av temperatur, läge och inkapsling på RSS och PER i ett
radiokommunikationssystem som används i ugnar

C6.2: Med föremålet

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken då
modulerna är placerade 3,5 meter ifrån varandra då ett föremål inlindat i aluminium är placerat 
emellan dem. Detta föremål är placerat 1 meter ifrån radiomodulen vid PC:n.

Figur C33: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) när ett objekt täckt med
aluminium är placerat mellan radiomodulerna, där detta objektet är placerat 1 meter ifrån

radiomodulen vid PC:n och 2,5 meter ifrån den externa radiomodulen.

C7: Test med konduktivt föremål (1 meter ifrån den externa 
radiomodulen) 

Tester med konduktivt föremål där föremålet är placerat 1 meter ifrån den externa radiomodulen är 
utförda enligt Figur 4.28 (sida 66).  Detta föremål är täckt av aluminiumfolie och är placerad 
emellan radiomodulen vid PC:n och den externa radiomodulen. Avståndet emellan de båda 
modulerna har varit 3,5 meter. 
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Beroendet av temperatur, läge och inkapsling på RSS och PER i ett
radiokommunikationssystem som används i ugnar

C7.1: Utan föremålet

Nedanstående grafer beskriver RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken då 
modulerna är placerade 3,5 meter ifrån varandra. Testerna är utförda utan föremål emellan dem.

Figur C34: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) utan objekt mellan
modulerna, där avståndet mellan modulerna är 3,5 meter.
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Beroendet av temperatur, läge och inkapsling på RSS och PER i ett
radiokommunikationssystem som används i ugnar

C7.2: Med föremålet

Nedanstående grafer visar resultat på RSSI för radiomodulen vid PC:n och PER för radiolänken då
modulerna är placerade 3,5 meter ifrån varandra då ett föremål inlindat i aluminium är placerat 
emellan dem. Detta föremål är placerat 1 meter ifrån den externa radiomodulen.

Figur C35: RSSI (grön linje) för radiomodulen vid PC:n och PER (blå linje) när ett Objekt täckt med
aluminium är placerat mellan radiomodulerna, där detta objektet är placerat 2,5 meter ifrån

radiomodulen vid PC:n och 1 meter ifrån den externa radiomodulen.
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